
 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI INDONESIA 

 

 

 
2.1 Sejarah Undang Undang Merek di Indonesia 

 
Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang 

dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. 

Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali 

sebagai merek (trademark), nama usaha (business name), dan nama 

perusahaan (company name). Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat 

bingung, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat.8 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merek diberi pengertian: 

merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan 

sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal: cap 

(tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. 

Selain dari kamus, pengertian merek juga diberikan di dalam 

UndangUndang Merek yang pernah berlaku di masa lalu. Namun Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek ternyata merupakan salah 

satu Undang-Undang yang tidak memberikan pengertian tentang merek. 

 

 

8 Rahmi Jened, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), hal. 3 
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Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek juga tidak 

memberikan penjelasan mengapa tidak memberikan pengertian masalah 

tersebut, padahal materi yang diatur di dalamnya semata-mata mengenai 

merek. Adapun alasan dicabutnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 

Tentang Merek itu adalah karena undang-undang tersebut dinilai tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat 

sekarang ini. Memang jika dilihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 

Tentang Merek ini ternyata memang banyak mengalami perubahan- 

perubahan yang sangat berarti jika dibanding dengan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek. Antara lain adalah mengenai sistem 

pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.9 

Setelah bertahan selama kurang lebih 31 tahun, Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 1961 Tentang Merek dicabut dan digantikan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, yang diundangkan dalam Lembaran 

Negara RI Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan 

Lembaran Negara RI No. 3490. UndangUndang yang berisi 90 pasal ini 

disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1992 oleh Presiden Soeharto 

dan dinyatakan mulai berlaku sejak 1 April 1993. Dalam perkembangan 

selanjutnya, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek  

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek 

yang disahkan dan berlaku pada tanggal 7 Mei 1997. Sebanyak 23 pasal dari 

total 90 pasal Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek 

 
 

9 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan ...Op.cit., hal. 332 
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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 Kekayan 

Intelektual (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs). 

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang 

Merek. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek yang 

memberikan pengertian merek sebagai berikut: 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 barang atau jasa. 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyempurnakan 

Undang-Undang merek dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang yang terdiri atas 101 pasal ini 

diundangkan dan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001 dan dimuat dalam 

Lembaran Negara RI tahun 2001 No. 110. Sementara penjelasannya dimuat 

dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 4131. Beberapa perbedaan yang 

menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

dibandingkan dengan Undang-Undang merek yang lama antara lain 

menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemeriksaan substantif dilakukan 

setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. 
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Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa 

pengumuman tentang adanya permohonan. 

Pengertian merek yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut 

ternyata tidak berbeda dengan pengertian merek yang ada di dalam Undang- 

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pengertiannya sama persis 

yaitu: 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 barang 

atau jasa. Dengan pengertian tersebut tampaknya pembentuk Undang- 

Undang mengambil alih pengertian merek yang telah diatur di dalam 

Undang-Undang sebelumnya. Dari pengertian merek di atas baik menurut 

kamus maupun UndangUndang, dapat diketahui bahwa pada pokoknya 

pengertian merek menunjuk kepada tanda dan tanda tersebut sengaja dibuat 

untuk kepentingan perdagangan. Tampak terdapat hubungan erat antara 

tanda dengan produk yang diperdagangkan, yaitu sebagai tanda pengenal 

produk yang berfungsi untuk membedakan antara produk yang satu dengan 

yang lain. Di dalam Undang-Undang Merek di atas ditekankan bahwa 

merek perlu memiliki daya pembeda. Maksudnya adalah tanda yang 

digunakan sebagai merek tidak boleh terlalu sederhana dan tidak boleh 

terlalu rumit sehingga menjadi tidak jelas.10 

Merek yang bentuknya sederhana dan terlalu rumit akan 

membingungkan masyarakat apakah tanda itu sebagai merek atau bukan. 

 
 

10 Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Tentang Merek 
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Menurut Gautama hal ini tidak dapat memberi kesan dari suatu merek. agar 

supaya dapat memberikan individualitas kepada suatu benda maka merek 

yang bersangkutan harus memiliki kekuatan-kekuatan individualitas.11 

Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah penetapan sementara 

pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran pengadilan 

niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan 

alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat. 

Melihat pentingnya pengaturan merek di dalam era perdagangan global, 

sejalan dengan konvensi intemasional yang telah diratifikasi Indonesia, 

peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama 

dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan 

konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan 

industri dalam negeri, sehingga dibuatlah Undang-undang yang disesuaikan 

dengan perkembangan dan sebagai bentuk perlindungan hukum. Undang- 

undang merek yang terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan 

Indikasi Geografis) demi memberikan kepastian hukum yang berkeadilan 

terkait permasalahan merek. 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), hal. 16 
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2.2 Ruang Lingkup Merek 

 

2.2.1 Pengertian Merek 

 

Pasal 1 Angka 1 UU UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan 

suatu definisi tentang 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 barang atau jasa.12 WIPO memberikan pengertian 

merek sebagai berikut : 

“A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods or 

services as those produced or provided by a specific person or 

enterprise” Artinya: merek adalah tanda yang membedakan barang 

dan jasa yang diproduksi dan dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap 

perusahaan lainnya. 

Selain itu beberapa pendapat Sarjana ada juga yang memberikan 

pendapatnya tentang merek yaitu : 

a. H.M.N. Purwo Sutjipto, Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu 

benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda 

lain yang sejenis.13 

b. K. Soekardono, dikutip dari Abdulkadir Muhammad mengatakan 

bahwa "Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan 

mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga 

dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam 

12 Lihat Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

13 H.M N. Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: 

Djambatan, 1983), hal. 82 
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perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau 

diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain".14 

c. Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi menjelaskan merek 

mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk 

tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan Merek harus memiliki 

daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing), artinya memiliki 

kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan 

dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu 

harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang 

bersangkutan.15 

d. Bison Simamora, menyatakan bahwa merek adalah nama, tanda, istilah, 

simbol, desain atau kombinasinya yang ditujukan untuk 

mengidentifikasi dan mendiferensiasi (membedakan) barang atau 

layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain. 

e. Philip S. James MA, menyatakan bahwa merek dagang adalah suatu 

tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk 

menandakan bahwa 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 sesuatu merek, cukup memadai jika 

barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan. 

 

14 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 

2010), hal. 399. 

15 Muhammad Ahkam Subroto Dan Suprapedi, Pengenalan Hki (Hak Kekayaan Intelektual). 

(Jakarta: Indeks, 2008), hal. 27-28 
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16 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari 

peraturan merek itu sendiri dapat disimpulkan bahwa yang diartikan 

dengan merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang 

atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau 

kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang 

sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda 

maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa. 

2.2.2 Fungsi Merek 

 
Di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Merek dan Indikasi 

Geografis memberikan definisi tentang merek yaitu:16 

“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 barang atau jasa.” 

Dari definisi merek di atas maka dapat disimpulkan bahwa merek 

berfungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan 

memberikan tanda. Merek juga memiliki fungsi sebagai jaminan atas 

barangnya, sebagai tanda pengenal untuk membedakan produksi yang 

dihasilkan seseorang atau badan hukum produk orang lain atau badan 
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17 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

2011), hal. 33 

 

 

 

 

 

hukum lainnya. Selain fungsi pembeda dari berbagai literatur ditemukan 

bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti:17 

1. 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 persaingan usaha 

tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan 

efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

2. Melindungi konsumen. 

 

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis 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 menyelidiki 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. 

3. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya. 
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Merek dari barang-barang yang sudah dikenal oleh konsumen 

sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar 

usaha pemasaran barang bersangkutan. 

4. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang. 

 

Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan 

kepuasaan 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 

member kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang 

memakai merek tersebut, minimal mempunyai mutu yang sama seperti 

yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya. 

5. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang. 

 

Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk 

memperkenalkan barang ataupun nama barangnya (promosi) 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. 

6. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan. 

 

Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan 

nama perusahaan yang menggunakan mereknya. 
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Selain fungsi yang disebutkan diatas, fungsi merek juga dapat dilihat 

dari sudut pandang produsen, pedagang, dan konsumen :18 

a. Dari pihak produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil 

produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya. 

b. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang- barang 

dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. 

c. Dari pihak konsumen merek digunakan untuk mengadakan pilihan 

barang yang dibeli 

Dalam dunia usaha dan perdagangan yang menjadi fungsi utama dari 

sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik 

barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat 

dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang 

dimiliki oleh pesaingnya. 

2.2.3 Jenis-Jenis Merek 

 
Menurut Rahmi Jened, merek (trademark) sebagai tanda daya pembeda 

yang digunakan untuk perdagangan barang atau jasa. Untuk itu merek harus 

memiliki elemen;19 

a) tanda dengan daya pembeda; 

 
b) tanda tersebut harus digunakan; 

 
c) untuk perdagangan barang atau jasa. 

 

 
 

18 Suyud Margono dan Lingginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum...Op.cit., hal. 20 

19 Rahmi Jened, Hukum Merk Trademark Law DALAM Era Global Integrasi Ekonomi, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 6 



22 
 

 

 

 

 

Terdapat 3 jenis merek yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 2, 3 dan 4 

UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam Pasal 1 Angka 2 berbunyi 

“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sarna 

atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”,20 

selanjutnya di Pasal 1 Angka 3 menyatakan “Merek Jasa adalah Merek yang 

digunakan pacta jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa 

orang secara bersarna-sarna atau badan hukum untuk membedakan dengan 

jasa sejenis lainnya”. 21 Dan terakhir Pasal 1 Angka 4 berbunyi “Merek 

Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan 

karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau 

jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang 

atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang 

danj atau jasa sejenis lainnya”.22 

Berdasarkan reputasi (reputation) dan kemashuran (renown) suatu 

merek, suatu merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni merek biasa 

(normal marks), merek terkenal (well-known marks), dan merek termasyhur 

(famous marks).Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Erma Wahyuni 

dkk mengatakan, bahwa merek biasa adalah merek yang tergolong tidak 

memiliki reputasi tinggi. Merek yang sederajat “biasa” ini dianggap kurang 

 

20 Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan 

Indikasi Geografis 

21 Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan 

Indikasi Geografis 

22 Pasal 1 Angka 4 Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan 

Indikasi Geografis 
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memberikan pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan 

teknologi, masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. 

Merek ini juga dianggap tidak memiliki drawing power yang mampu 

memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (mythical power) yang 

sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk 

lapisan pasar dan pemakai.23 

2.2.4 Unsur Merek 

 
Unsur merek terdiri dari :24 

 

1. Nama merek 

 

2. Logo, meliputi tipe logo, monogram, bendera, dan seterusnya. 

 

3. Tampilan visual, seperti desain produk, desain kemasan, desain seragam, 

dan lain-lain. 

4. Juru bicara, seperti co-founder, maskot, tokoh perusahaan 

 

5. Suara, seperti ikon bunyi, nada, lagu 

 

6. Kata-kata, meliputi slogan, tagline, jingle, dan lain-lain. 

 

Adapun tujuan dari unsur merek sebagai untuk membedakan barang 

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

perdagangan barang dan/atau jasa. 

2.2.5 Objek Merek 

 

Menurut UU Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang 

berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau 

23 Erma Wahyuni dkk, Kebijakan Dan Manajemen Hukum Merek. (Yogyakarta: Yayasan 

Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). 2011), hal. 135 
24 https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/08/pengertian-branding-menurut-para-ahli- 

fungsi-tujuan-unsur-jenis-branding.html, diakses 18 Juli 2020 

http://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/08/pengertian-branding-menurut-para-ahli-
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kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

Yang menjadi objek merek adalah karya-karya seseorang yang berupa 

tanda, baik tulisan dan/atau gambar yang diciptakan dengan tujuan untuk 

membedakan barang atau produk yang satu dengan yang lain tetapi sejenis. 

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. 

Ditinjau dari segi objek usahanya, secara umum merek dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

1) 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. 

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-jasa sejenis 

lainnya. 

Dari kedua merek tersebut dapat dipadukan menjadi merek kolektif, 

yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik 

yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum 
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secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa 

sejenis lainnya. 

 
 

2.3 Hak Atas Merek 

 

Menurut Pasal 1 Angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas 

Merek adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pernilik 

Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan 

sendiri Merek tersebut atau mernberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya”.25 

Sedangkan menurut Pasal 16 Ayat (1) TRIPs: 

 
“Pemilik dari merek dagang yang terdaftar mempunyai hak eksklusif 

untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh ijinnya untuk 

menggunakan merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis atau 

menggunakan lambang yang mirip untuk barang atau jasa yang sejenis 

atau mirip dengan barang atau jasa untuk mana suatu merek dagang 

didaftarkan, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan 

ketidakpastian. Dalam hal penggunaan suatu lambang yang sama untuk 

barang atau jasa yang sejenis, kemungkinan timbulnya ketidakpastian 

tersebut dianggap telah terjadi. Hak yang diuraikan diatas tidak 

mengurangi keabsahan hak yang sudah ada, dan tidak mengurangi 

 

 

 

 
 

25 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi 

Geografis 
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26 Lihat Pasal 16 ayat (1) TRIPs 

 

 

 

 

 

kemungkinan bagi Anggota untuk menetapkan bahwa pemberian hak 

tersebut tergantung dari penggunaannya.”26 

Hak eksklusif dimiliki oleh pemilik hak merek yang telah 

mendaftarkan merek miliknya. Adanya hak eksklusif ini mencegah pihak 

lain untuk menggunakan merek yang sama dengan merek miliknya yang 

telah didaftarkan. Hak merek berfungsi sebagai suatu monopoli karena 

hanya pemilik merek yang dapat menggunakan merek tersebut. Namun hak 

merek bukan merupakan monopoli mutlak karena apabila jangka waktu 

perlindungan merek telah habis dan pemilik merek tidak memperpanjang 

jangka waktu perlindungan merek tersebut makan pihak lain dapat 

menggunakan mereknya. Hak atas Merek dapat dipertahankan terhadap 

siapapun juga pihak yang tidak berhak tidak diperbolehkan sama sekali 

menggunakan Merek ini sebagai hak eksklusif suatu merek menjadi hak 

yang sematamata diperuntukan bagi pemilik Merek atau pihak lain yang 

diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pemilik merek. 

Hak Merek menimbulkan Hak Ekonomi (economy right) bagi 

pemiliknya dikarenakan hak Merek merupakan hak eksklusif maka hanya 

pemilik Merek saja berhak atas hak ekonomi dari suatu Merek. Hak 

ekonomi adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas 

kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah 

uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri merek atau karena 

menggunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merek 
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27 http://www.hki.co.id/merek.html, diakses 20 Februari 2020 

 

 

 

 

 

terbatas hanya tiga jenis yaitu hak penggunakan sendiri pennggunaan 

melalui lisensi merek dagang dan lisensi merek jasa tanpa variasi lain 

 
 

2.4 Perlindungan dan Perpanjangan Merek 

 
Masa perlindungan Hak Merek berlaku selama 10 tahun sejak Tanggal 

Penerimaan. Jika Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran suatu merek 

adalah 1 Oktober 2017, maka perlindungannya akan berlaku hingga 1 

Oktober 2027. 

Masa perlindungan Hak Merek dapat diperpanjang setiap 10 tahun 

secara terus menerus. Pemegang Hak Merek sudah dapat mengajukan 

permohonan perpanjangan merek dari sejak enam bulan sebelum 

berakhirnya masa perlindungan merek sampai dengan 6 bulan sesudah masa 

perlindungan berakhir. Dalam contoh di atas, pemegang hak merek sudah 

dapat mengajukan permohonan perpanjangan sejak 1 April 2027 hingga 1 

April 2028. Syarat mengajukan permohonan perpanjangan merek adalah:27 

1) mengisi formulir permohonan perpanjangan merek yang dibuat rangkap 

empat, diisi lengkap dan ditanda-tangani oleh pemohon atau kuasanya; 

2) Membayar biaya perpanjangan sebesar Rp. 2.500.000,00 jika 

permohonan diajukan sebelum berakhirnya masa perlindungan, atau 

Rp. 5.000.000,00 jika permohonan diajukan sesudah berakhirnya masa 

perlindungan; 

3) Fotokopi Sertiifikat Merek yang akan diperpanjang; 

http://www.hki.co.id/merek.html
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28 Sudargo Gautama, Hak Merek Indonesia, (Bandung: ALUMNI, 1977), hal. 41. 

 

 

 

 

 

4) Surat Pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon bahwa ia 

memang memiliki hak untuk mengajukan perpanjangan merek tersebut 

dan tetap akan menggunakan merek yang diperpanjang dalam 

perdagangan barang/jasa untuk mana merek tersebut didaftar; 

5) Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; 

 

6) Fotokopi KTP/Identitas Pemohon, jika Pemohon perorangan; 

 

7) Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir, jika 

Pemohon adalah Badan Hukum; 

8) Fotokopi NPWP Badan Hukum, jika Pemohon adalah Badan Hukum; 

dan 

9) Fotokopi KTP/Identitas orang yang bertindak atas nama Pemohon 

Badan Hukum untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Surat 

Kuasa. 

 
 

2.5 Pendaftaran Merek 

 
Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem 

deklaratif dan sistem konstitutif. UU Merek dan Indikasi Geografis dalam 

sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU 

sebelumnya yakni UU No 19 Tahun 1992 dan UU No14 Tahun 1997. Ini 

adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula 

menganut sistem deklaratif (UU No 21 Tahun 1961).28 
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30 Lihat Pasal 3 UU Merek Tahun 2016 

 

 

 

 

 

Sistem deklaratif menitik beratkan atas pemakaian pertama. Siapa 

yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap yang berhak 

menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang 

menciptakan hak merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran dipandang hanya 

memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa 

orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama, yaitu adalah yang berhak 

atas merek yang bersangkutan. Tetapi apabila lain orang dapat  

membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka 

pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan dan hal ini sering sekali 

terjadi.29 

Berbeda dengan sistem deklaratif pada sistem konstitutif baru akan 

menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang, oleh karena 

itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan. 

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis yang 

menyatakan sebagai berikut: “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”.30 

Jadi yang ditekankan disini adalah bahwa hak merek tercipta karena 

pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Jelas disini dipakai 

sistem konstitutif. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak 

 

29 Saidin, Op.Cit.,hal. 363. 
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31 Erma Wahyuni dkk, Kebijakan Dan Manajemen..Op.cit., hal. 135 

 

 

 

 

 

merek. Tanpa didaftarkan tidak ada hak merek, juga tidak ada perlindungan, 

tetapi sekali telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat merek, maka ia 

akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama, 

dengan perkataan hanya dianggap sebagai “hak khusus” atau “hak 

eksklusif”. 

 
 

2.6 Merek Terkenal 

 

Merek terkenal, yakni merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek 

yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, 

sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung 

menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachment) dan ikatan mitos 

(mythical context) kepada segala lapisan konsumen.31 

TRIPs, Art. 6bis Paris Convention mengenai merek terkenal (well 

known marks) diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sama 

dengan barang yang mereknya didaftara dengan ketentuan bahwa 

penggunaaan merek dagang dalam kaitannya dengan barang atau jasa 

tersebut menunjukan adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut 

dengan barang yang merek dagangnya terdaftar dan dengan ketentuan pula 

bahwa pemilik merek terdaftar terganggu oleh penggunaan itu. Kategori 

untuk menetapkan apakah suatu merek well-known, harus diperhitungkan 

pengetahuan akan merek terkenal di sekitar publik tertentu, termasuk 

pengetahuan di negara anggota sebagai akibat promosi merek dagang 
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32 Achmad Zen Umar, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP’s, (Bandung, PT Alumni, 

2005), hal. 71-75 

 

 

 

 

 

tersebut. Weel-known marks masih merupakan topik yang terus 

diperbincangkan sebab sampai saat ini belum ada definisi tentang well- 

known marks dan terpulang pada negara-negara anggota masingmasing. 

Namun, telah ada guidelines yang dikeluarkan oleh WIPO yang sarinya 

menyangkut faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek 

terkenal atau tidak. 

Menurut pendapat Achmad Zen Umar, Pihak yang berwenang harus 

mempertimbangkan antata lain hal-hal di bawah ini:32 

a) Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam 

sektor publik yang bersangkutan; 

b) Masa, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan merek; 

 

c) Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk 

pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran barantg- 

barang atau jasa merek tersebut; 

d) Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi 

pendaftaran samapai pada suatu timngkat sehingga merefleksikan 

penggunaan atau pengakuan merek; 

e) Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat 

pada merek sampai pada suatu tingkat di mana merek tersebut diakui 

sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang; 

f) Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut. 
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Dan Indikasi Geogrrafis 

 

 

 

 

 

2.7 Pelanggaran Merek 

 

Setiap merek yang terdaftar dilindungi oleh Undang-Undang pihak 

lain tidak boleh menggunakan merek yang telah terdaftar memperoleh suatu 

hak dinamakan hak eksklusif. Biasanya pelanggaran terhadap merek adalah 

pelanggaran hak eksklusif pemilik merek. Pelanggaran ini dilakukan dengan 

membonceng reputasi dari merek milik pihak lain. Sehingga produknya 

dapat laku dipasaran. Pelanggaran merek bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan secara mudah. Tindakan pelanggaran merek tentunya sangat 

merugikan pemilik merek terdaftar. Dalam Pasal 100 Ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi 

Geografis terdaftar dua jenis pelanggaran terhadap merek, yaitu:33 

(1) Setiap Orang yang dengan 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 

pidana denda paling banyak Rp2 .000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak rnenggunakan Merek yang 

mempunyai persamaan 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 Rp2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah). 
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34 Lihat Pasal 83 ayat (1-3) Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi 

Geografis 

 

 

 

 

 

2.7.1 Pihak yang Mengajukan Gugatan Pelanggaran Merek 

 

Pihak yang merasakan dirugikan adanya pelanggaran merek maka 

dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga setempat, hal ini 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 Ayat (1-3) Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis mengenai Gugatan 

atas Pelanggaran Merek, dimana bunyi Pasal tersebut:34 

(1) Pemilik Merek terdaftar dan atau penerima Lisensi Merek 

terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang 

secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang 

dan/atau jasa yang sejenis berupa: 

a. gugatan ganti rugi; dan/ atau 

 

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 

penggunaan Merek tersebut. 

(2) Gugatan sebagaimana dirnaksud pada Ayat (1) dapat pula 

diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan 

pengadilan. 

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan kepada 

Pengadilan Niaga. 
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2.7.2 Jangka Waktu Pengajuan Merek 

 
Merek merupakan salah satu aset hak kekayaan intelektual 

perusahan yang harus dilindungi oleh perusahaan dengan cara 

didaftarkan. Merek yang telah didaftarkan dapat  digunakan  sebagai 

alat bukti di pengadilan bagi pemilik yang berhak atas merek yang 

didaftarkan. Alat bukti tersebut berupa Sertifikat Merek yang 

diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM. 

Alat bukti ini dapat dijadikan sebagai dasar penolakan dan mencegah 

pihak lain memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada 

pokoknya untuk barang/jasa yang sejenis. Pemilik merek terdaftar tersebut 

berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan 

Niaga, melaporkan tindakan pembajakan merek sebagai tindak pidana, dan 

melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif 

penyelesaian sengketa lainnya. 

Tidak semua merek dapat diterima pendaftarannya. Menurut UU 

Merek dan Indikasi Geografis, terdapat dua hal yang menyebabkan suatu 

merek tidak diterima pendaftarannya, yaitu karena merek tersebut tidak 

dapat didaftarkan dan merek tersebut ditolak. Berdasarkan Pasal 20 UU 

Merek dan Indikasi Geografis, alasan suatu merek tidak dapat didaftarkan 

adalah:35 

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. 
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36 Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

 

 

 

 

 

2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau 

jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 

3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, 

kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau 

jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 

4. Merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang 

dan/atau jasa yang sejenis. 

5. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau 

khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi. 

6. Tidak memiliki daya pembeda. 

 

7. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. 

 
Sedangkan menurut Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, suatu 

merek dapat ditolak jika:36 

1. Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan: 

2. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

 

4. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak 

sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis 

terdaftar. 
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5. Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama 

orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. 

6. Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau 

singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu 

negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 

7. Merek tersebut 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. 

8. Merek diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam hal 

ini, pemohon patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau 

mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga 

dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, 

atau menyesatkan konsumen. 

Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya 

kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik atau non-elektronik. 

Pertama, pemohon atau kuasanya diharuskan untuk mengisi formulir 

permohonan merek dalam Bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan 

HAM. Formulir ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan 

dilampiri dengan: 

1. Label merek. Apabila merek berbentuk tiga dimensi, maka label 

merek dilampirkan dalam bentuk karakteristik merek tersebut. 
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Sedangkan apabila merek tersebut berbentuk suara, maka label 

merek dilampirkan dalam bentuk notasi dan rekaman suara. 

2. Bukti pembayaran biaya. 

 

3. Surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan 

pendaftarannya. 

4. Surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa. 

 

5. Bukti prioritas dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila 

pemohon menggunakan hak prioritas. 

Jika permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara 

bersama-sama berhak atas merek tersebut, maka seluruh nama pemohon 

dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat dari 

pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari 

pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan 

persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Perlu diingat 

bahwa terdapat beberapa permohonan yang wajib diajukan oleh kuasa, 

yaitu: 

1) Permohonan yang salah seorang atau lebih pemohonnya merupakan 

WNA dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri; dan 

permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang 

diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan 

tetap di luar wilayah NKRI. 

2) Pengumuman permohonan pendaftaran merek. Pengumuman ini 

dimuat dalam Berita Resmi Merek dan berlangsung selama dua bulan. 
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Dalam jangka waktu dua bulan ini, setiap pihak dapat mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas 

permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dengan dikenai 

biaya. Keberatan ini dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup 

dan disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya 

adalah merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Keberatan tersebut 

dapat disanggah oleh pemohon atau kuasanya dengan mengajukan 

secara tertulis salinan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM 

dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pengiriman 

salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. 

3) Penerbitan sertifikat merek. Apabila tidak terdapat masalah dari 

permohonan pendaftaran merek yang diajukan dan lolos pemeriksaan 

substantif, maka merek akan resmi terdaftar. Menteri Hukum dan 

HAM akan menerbitkan sertifikat merek tersebut. Namun, apabila 

pemeriksa memutuskan permohonan merek tidak dapat didaftar atau 

ditolak, Menteri Hukum dan HAM memberitahukan kepada pemohon 

atau kuasanya secara tertulis dengan menyebut alasannya. Pemohon 

atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

pengiriman surat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM 

tersebut. 

Adapun Jika pemohon atau kuasanya tidak memberikan tanggapan, 

maka Menteri Hukum dan HAM menolak permohonan pendaftaran merek 
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tersebut, Namun apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan 

tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, 

Menteri Hukum dan HAM kemudian menerbitkan sertifikat merek 

tersebut. Apabila tanggapan dari pemohon atau kuasanya tidak dapat 

diterima, maka Menteri Hukum dan HAM menolak permohonan merek 

tersebut. Penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon 

atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. 


