
 

 

 

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

Merek bagi produsen barang atau jasa sangat penting, karena 

berfungsi untuk membedakan antara barang atau jasa satu dengan yang 

lainnya serta berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal-usul, citra 

reputasi maupun bonafiditas diantara perusahaan yang satu dengan yang 

lainnya yang sejenis. Bagi konsumen dengan makin beragamnya barang dan 

jasa yang berada dipasaran melalui merek dapat diketahui kualitas dan asal- 

usul dari barang tersebut. Menurut kamus bahasa Indonesia Merek diartikan 

sebagai tanda yang dikenalkan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan 

sebagainya) pada barang barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal 

atau cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan 

sebagainya.46 

Pengertian definisi dari Merek diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang- 

Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek   dan   Indikasi   

Geografis sebagai berikut: 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, 
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 

 

46 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merek, diakses 17 Maret 2020 
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(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa 

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa.”47 

 
 

Dari rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut ada beberapa unsur 

dalam pengertian merek yaitu: tanda, memiliki daya pembeda dan digunakan 

untuk perdagangan barang atau jasa. Sedangkan menurut Rahmi Jened 

merek (Trademark) sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk 

perdagangan barang atau jasa. Untuk itu merek harus memiliki elemen: 

(1) Tanda dengan daya pembeda; 

 

(2) Tanda tersebut harus digunakan; 

 

(3) Untuk perdagangan barang atau jasa. 48 

 

Kriteria merek terkenal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam pengaturan 

mengenai     perlindungan     Merek     terkenal     terdapat      dalam Pasal 

21 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, di mana dinyatakan bahwa: 

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan: 

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

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

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

yang memenuhi persyaratan tertentu; atau 

d. Indikasi Geografis terdaftar.49 

 

47 Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 

48 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Integrasi ...Op.cit., hal. 6. 

49 Lihat Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 
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Dalam bagian Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan 

bahwa penolakan permohonan dalam kriterianya diantaranya adalah: 

1. Adanya persamaan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis. Sebagai contoh 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. 

2. Reputasi Merek, Merek dapat dikatakan baik atau buruk tergantung 

pada pandangan konsumen yang telah menggunakannya. Jika 

konsumen merasa puas dalam menggunakan merek, maka itu akan 

mempengaruhi reputasi merek yang mereka konsumsi, dengan reputasi 

yang baik maka merek tersebut menjadi suatu jaminan akan lakunya 

suatu produk merek tersebut di pasaran sehingga, banyak pelaku usaha 

yang ingin menyerupai produknya dengan merek yang sudah punya 

reputasi. 

3. Promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi, Promosi yang gencar 

dan besar-besaran akan berdampak terhadap penjualan suatu produk 

merek tersebut, sehingga merek tiruan akan ikut mendopleng dari 

promosi tersebut sehingga merek tiruan tersebut ikut tenar dan terkenal 

di masyarakat lewat promosi yang dilakukan merek yang sudah 

terdaftar. 
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4. Bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara, dengan adanya 

bukti daftar merek di berbagai negara maka pendaftaran merek terkenal 

menjadi salah satu syarat untuk mendaftarakan mereknya di Indonesia. 

5. Melakukan survei, guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal 

atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan maka Pengadilan 

Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk 

melakukan survey 

Di dalam pada Pasal 21 (1) Huruf c dapat pula diberlakukan terhadap 

barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan 

tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Bentuk perlindungannya adalah apabila sebuah merek telah terdaftar di 

Indonesia, tetapi disinyalir memiliki kesamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya  dengan  merek  terkenal,  maka  pihak  yang 

berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek. Pasal 21 

Ayat (3) menjelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar 

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. 

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem 

konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu 

Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan 

sistem first to file. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi 

syarat dan sebagai  yang  pertama.  Tidak  semua  merek  dapat  

didaftarkan. Merek tidak bisa didaftar atas dasar permohonan yang 

diajukan oleh pemohon yang beretikad tidak baik. Pemohon beretikad  

tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak 
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layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya “menunggangi”, 

meniru, atau menjiplak popularitas menimbulkan kompetisi bisnis yang 

tidak sehat atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek 

adalah orang atau badan hukum. 

Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas 

pendaftar pertama yang beritikad baik. 50 Walaupun Indonesia menganut 

pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek 

terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan 

perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan 

Perjanjian TRIPS (The World Trade Organization’s TRIPS Agreement). 

Selain peraturan nasional tersebut, berlaku juga peraturan merek yang 

bersifat internasional. Paris Convention for The Protection of Industrial 

Property yang dibuat pada tanggal 20 Maret 1883. Indonesia menjadi 

anggota konvensi ini pada tanggal 1 Januari 1976. Beberapa isi dari Paris 

Union Convention yaitu : 

1) Kriteria Pendaftaran yaitu Pendaftaran merek ditentukan oleh undang- 

undang negara setempat. Maksudnya Apabila suatu merek didaftarkan 

di negara asal, maka pendaftaran harus diterima di negara anggota 

lainnya; 

2) Hilangnya merek dagang karena tidak dipergunakan; 

 

3) Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal maksudnya 

adalah Apabila ada pihak yang bukan pemilik merek mendaftarakan 

 

 

50 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung, Alumni, 1977), hal. 106. 
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merek dagang yang serupa dengan merek terkenal maka pendaftaran 

itu harus ditolak (Pasal 6 bis); 

4) Merek dagang jasa dan merek dagang kolektif maksudnya Merek 

dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan untuk barang- 

barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tetapi berlaku sebagai 

merek dagang jaminan atas barang-barang hasil produksi hlmatau 

yang disalurkan oleh kelomppok-kelompok atau jenis-jenis usaha 

tertentu atas barang-barang dengan mutu yang khusus; 

5) Pengalihan maksudnya Pengalihan merek dagang dapat dilakukan 

tanpa diikuti pengalihan pemilik merek dagang tersebut. 

Di Indonesia dan beberapa negara lainnya pengalihan merek hanya 

sah dilakukan jika disertai dengan pengalihan usahanya. Dalam Madrid 

Agreement diatur mengenai pendaftaran merek secara internasional yang 

berlaku bagi negara anggota Madrid Agreement melalui satu pendaftaran 

saja. Selain itu juga ada Nice Convrence (konvensi Nice) yang mengatur 

mengenai pengelompokan kelas barang. 

Paris Convention dan TRIPS Agreement mensyaratkan negara-negara 

anggota untuk melindungi Merek terkenal bahkan jika Merek tersebut tidak 

terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk Merek terkenal 

yang belum terdaftar di bawah Paris Convention biasanya terbatas pada 

barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa Merek 
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terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan 

kebingungan.51 

Berdasarkan TRIPS Agreement, perlindungan bahkan dapat diberikan 

untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik Merek 

terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik Merek terkenal akan 

mendapat kerugian yang disebabkan oleh kebingungan pasar.52 Akan tetapi, 

penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, 

jika Merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi 

pemiliknya dapat membuktikan bahwa Merek itu terkenal atau dikenal di 

tempat lain di dunia, maka pemilik Merek terkenal seringkali dapat 

mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan Merek 

tersebut dalam wilayah hukum tertentu. 

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan 

batasan mengenai Merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Joint 

Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known 

Marks bahwa faktor-faktor ini  dapat  digunakan  untuk  menentukan  

apakah Merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu: 

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan 

dengan masyarakat; 

2. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian Merek; 

 

3. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi Merek; 
 

 

 
 

51 Lihat, Pasal 6 bis Ayat (1) Paris Convention 
52 Lihat, Pasal 16 Ayat (3) TRIPS Agreement 
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4. durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan 

pendaftaran Merek; 

5. catatan keberhasilan pemenuhan hak atas Merek tersebut; 

 

6. nilai Merek; 

 

Selain itu kriteria pengaturan merek terkenal ini sendiri telah diatur 

melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 

2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016). Dalam Pasal 

18 Permenkumham 67/2016 dinyatakan sebagai berikut: 

1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 Ayat (2) Huruf b dan Huruf c dilakukan dengan memperhatikan 

pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang 

usaha yang bersangkutan. 

2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan 

masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki 

hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun 

penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek 

terkenal dimaksud. 

3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek 

tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek 

terkenal; 
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b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang 

diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; 

c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam 

hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di 

masyarakat; 

d. jangkauan daerah penggunaan Merek; 

 

e. jangka waktu penggunaan Merek; 

 

f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang 

dipergunakan untuk promosi tersebut; 

g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara 

lain; 

h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, 

khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek 

terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau 

i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan 

jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek 

tersebut.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

53 Pasal 18 Permenkumham 67/2016 
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4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Merek HUGO BOSS Sebagai 

Merek Terkenal 

4.2.1 Kasus Posisi 

 

Permasalahan Merek sampai saat masih banyak ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari, dimana banyak merek yang mirip tersandung 

permasalahan yang diduga melanggal Undang Undang Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, maka contoh Sengketa Merek 

HUGO BOSS yang telah terjadi dan berakhir di Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat dengan nomor perkara 01 /PDT.SUS- 

MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST yang diangkat dalam penelitian skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

Kasus ini melibatkan HUGO BOSS  Trade  Mark  Management 

GmbH & Co.  KG, sebagai Penggugat dan TEDDY TAN, yang beralamat  

di Jalan Pluit Kencana Raya No. 95, RT. 009/RW. 006, Kelurahan Pluit, 

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut sebagai : 

Tergugat; dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. 

Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis, beralamat di Jl. H.R Rasuna Said 

Kav. 8-9 Jakarta, 12940, disebut sebagai : Turut Tergugat; 

Adapun objek dari gugatan ini adalah merek-merek terdaftar atas 

nama Tergugat dengan nama Hugo di dalam mereknya, sebagaimana tertera 

di bawah ini: 
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No Judul Merek dan 

Etiket 

No. Pendaftaran Tgl. Pendaftaran Jenis Barang 

1 HUGO FEMININE 

 
 

IDM00041135 0 20 Maret 2014 Celana, kemeja, 

kaos, T-Shirt. 

2 HUGO JEANS 

 
 

 

 

IDM00046797 6 29 Juli 2015 Pakaian, celana, 

kaos, T-Shirt 

3 HUGO BOY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IDM00045116 3 15 Juli 2015 Pakaian jadi, 

celana, kemeja, 

kaos        oblong, 

kaos        oblong, 

kaos  singlet, 

kaos kaki, dasi, 

topi, jas, jaket, 

rok, blus, daster, 

korset, kutang 

wanita, piyama, 

kebaya, baju 

hangat (mantel), 

syal, pakaian 

anak- anak dan 

bayi,        popok- 

popok bayi, 

pakaian jeans, 

celana jeans, 

pakaian olah 

raga dan renang. 

 

 

Pendaftaran Merek Tergugat yang disengketakan tersebut telah 

bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan karena memiliki 

persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar 

dan/atau terkenal yang dimiliki oleh Penggugat maupun menyerupai nama 

orang terkenal dan/atau badan hukum pihak lain, dan dengan demikian 

secara tidak langsung juga telah didasari oleh itikad tidak baik, hal mana 

tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1), Pasal 20,  

dan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan 

Indikasi Geografis. 
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Adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan Gugatan a quo secara 

rinci adalah sebagai berikut: 

1. Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dan memiliki 

kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo 

berdasarkan Pasal 76 Ayat UU Merek dan Indikasi Geografis karena 

penggugat merupakan pemilik merek terdaftar “HUGO BOSS” dan 

beragam merek terdaftar lainnya yang mengandung kata hugo 

dan/atau boss, baik di Negara Indonesia maupun di berbagai negara di 

dunia. 

2. Gugatan a quo masih diajukan penggugat dalam jangka waktu yang 

diatur oleh undang-undang sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 

77 UU Merek dan Indikasi Geografis. 

3. Merek “HUGO BOSS” milik penggugat merupakan merek terdaftar 

yang secara sah telah terdaftar pertama kali di Negara Indonesia dan 

memperoleh perlindungan hukum sejak Tahun 1989, yang kemudian 

terus diajukan pendaftaran lainnya dengan menggunakan variasi dari 

kata “HUGO”. 

4. Merek “HUGO BOSS” dan beragam variasi merek lainnya yang 

mengandung varian kata ‘hugo’ milik penggugat (in casu merek hugo 

boss (beserta variasinya) milik penggugat) juga merupakan merek 

terkenal karena sudah didaftarkan di negara asal dan negara lainnya 

5. Objek gugatan yang terdaftar atas nama tergugat (In Casu merek 

tergugat yang disengketakan) mempunyai persamaan pada pokoknya 
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maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal 

“HUGO BOSS” milik penggugat, yang secara tidak langsung telah 

didaftarkan dengan didasari oleh itikad tidak baik. oleh karena itu 

sudah sepatutnya pendaftaran merek tergugat yang disengketakan 

tersebut harus dibatalkan. 

6. Objek gugatan yang terdaftar atas nama tergugat (in casu merek 

tergugat yang disengketakan) meyerupai nama orang terkenal dan 

nama badan hukum pihak lain (In Casu penggugat) tanpa persetujuan 

penggugat, sehingga menunjukkan pula jika pendaftaran tersebut 

didasari oleh itikad tidak baik. oleh karena itu sudah sepatutnya 

pendaftaran merek tergugat yang disengketakan tersebut harus 

dibatalkan. 

7. Objek gugatan yang terdaftar atas nama tergugat (in casu merek 

tergugat yang disengketakan) telah bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. oleh karena itu sudah sepatutnya 

pendaftaran merek tergugat yang disengketakan tersebut harus 

dibatalkan. 

8. Merek tergugat yang disengketakan terbukti berpotensi 

membingungkan konsumen karena memiliki kesamaan dengan merek 

HUGO BOSS milik penggugat. 

9. Turut tergugat berkewajiban untuk mencabut dan mencoret merek atas 

nama tergugat (in casu merek- merek yang disengketakan) dari daftar 

umum merek, sekaligus mengumumkan pembatalan tersebut dalam 
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daftar umum merek. 

 

 

4.2.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan. 

 

Berikut ini pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PERKARA 

Nomor : 01/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.Pst yaitu: 

1. Yang menjadi pokok masalah yang perlu dipertimbangkan dalam 

perkara ini adalah: 

a. Adanya bukti bahwa Penggugat merupakan pendaftar pertama yang 

pertama kali mengajukan pendaftaran merek "HUGO BOSS" 

kepada Turut Tergugat. Sehingga penggugat mengajukan 

pembatalan merek HUGO FEMININE, HUGO JEANS dan HUGO 

BOY merek milik Tergugat. 

b. Apakah pendaftaran merek HUGO FEMININE, HUGO JEANS 

dan HUGO BOY merek milik Tergugat didasari dengan itikad 

tidak baik karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek HUGO BOSS milik Penggugat 

sebagai merek terkenal. 

2. Sesuai dengan ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan 

gugatan Pembatalan Merek diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu : Gugatan pembatalan merek 

terdaftar dapat diajukan oleh pihak berkepentingan berdasarkan alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. 
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3. Dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat diantaranya yaitu 

mendalilkan bahwa merek HUGO BOSS telah terdaftar atas nama 

Penggugat, karenanya dalam hal ini Penggugat termasuk pada 

kelompok pemilik merek terdaftar, maka yang pertama sekali akan 

dipertimbangkan adalah apakah benar merek HUGO BOSS milik 

Penggugat telah terdaftar atau tidak. 

4. Sesuai ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1 dan 2) UU Merek dan Indikasi 

Geografis, merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek 

terdaftar, 

(1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 

10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. 

(2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 
 

7. Dalam membuktikan pendaftaran, Penggugat sebagai pemilik merek 

HUGO BOSS di Indonesia mengajukan bukti-bukti yaitu : Berdasarkan 

bukti P-1 bahwa merek HUGO BOSS didaftar tanggal 24 Januari 1989 

dan bukti P-2 sampai dengan P-5b bahwa merek HUGO BOSS atas 

nama Penggugat sudah didaftarkan pada Turut Tergugat sejak tanggal 

24 Januari 1999 dan telah diperpanjang sampai tanggal 24 Januari 2029 

(bukti P-6a sampai dengan P-8b); 

8. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti merek T-1a, T-1b, T-1c, merek 

HUGO BOY didaftarkan tanggal 15 Juli 2015, T-2a merek HUGO 

JEANS didaftarkan tanggal 29 Juli 2015 dan T-3a merek menunjukkan 

bahwa merek HUGO FEMININE didaftarkan tanggal 20 Maret 2015, 

adalah merek milik Tergugat untuk jenis kelas barang/jasa; 
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9. Sesuai penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang No.20 tahun 

2016 adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang 

dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga 

menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara 

penempatan, cara penulisan, atau kombinsasi antara unsur, maupun 

persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Dari 

defenisi tersebut jika dihubungkan dengan pengertian merek dapat 

ditafsirkan bahwa yang dimaksud unsur – unsur yang menonjol dalam 

hal ini adalah keseluruhan dari unsur – unsur gambar, logo, nama, kata, 

huruf-huruf, angka – angka susunan warna atau kombinasi diantaranya 

sebagai suatu kesatuan; 

10. Adanya keterangan saksi  ahli  yang  diajukan  oleh  Penggugat 

bernama Dr. Henry Soelistyo Budi, SH., LL.M., ternyata adalah ahli 

dalam bidang ilmu Hak Atas Kekayaan Intelektual dan pendapat – 

pendapat yang diberikan di persidangan ada kaitannya dengan HAKI in 

casu hak atas Merek, berpendapat bahwa merek adalah tanda yang 

dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nma, kata, huruf, 

angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur 

tersebut maka konsumen sering kali hanya menyebut simbol yang 

paling menonjol pada kata tersebut misalnya unsur yang menonjol 

adalah angka maka yang disebut angka itu saja dan unsur yang 

menonjol itu yang menjadi kekuatan pembeda sehingga adanya 
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persamaan pada bagiann itu saja bisa dianggap memiliki persamaan 

pada pokoknya ; 

11. Merek HUGO BOSS bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah No. 427225 

atas nama Penggugat tertanggal 24 Januari 1999 adalah perpanjangan 

dari Sertifikat HUGO BOSS No. 245294 tertanggal 24 Januari 1989 

telah terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 

tanggal 24 Januari 1989 (bukti P-1) sedangkan merek Tergugat : 

a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 

2014 (T-1a) ; 

b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 

2015 (T-2a); 

c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor 

pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015 

(T-1c) ; 

Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 

Penggugat HUGO BOSS (bukti P-1) dan merek HUGO BOSS 

Sertifikat HUGO BOSS No. 245294 tertanggal 24 Januari 1989 telah 

terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 

24   Januari   1989   (bukti   P-1)   sedangkan   merek   Tergugat   baru 
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didaftarkan tahun 2014, sehingga Tergugat tidak mempunyai itikad 

baik dalam mendaftarkan merek tersebut, sehingga berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat beralasan dan patut 

dikabulkan ; 

12. Sesuai  dengan ketentuan Pasal 20 Huruf (e) Undang Undang Nomor  

20 Tahun 2016 merek tidak dapat didaftar jika tidak mempunyai daya 

pembeda ; bahwa merek Tergugat yaitu : 

a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014 

(T-1a) ; 

b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 

2015 (T-2a) ; 

c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor 

pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015 (T- 

1c) ; 

Mempunyai persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan 

itikad tidak baik oleh Tergugat maka Penggugat sebagai pemilik merek 

HUGO BOSS yang terdaftar Sertifikat HUGO BOSS No. 245294 

tertanggal 24 Januari 1989 telah terdaftar pada Kementerian Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual pada tanggal  24  Januari  1989  merasa  

dirugikan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang Undang 
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Nomor 20 Tahun 2016, maka petitum gugatan Penggugat beralasan dan 

dapat dikabulkan; 

 
 

4.2.3 Putusan 

 

Amar      putusan Perkara Nomor : 01/PDT.SUS- 

MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 28 Mei 2019 memutuskan 

sebagai berikut: 

Dalam Konpensi dan Dalam Eksepsi ; Menolak eksepsi Tergugat ; 

Dalam Pokok Perkara 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

 

2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik pertama dan 

pemegang hak yang sah atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal 

HUGO BOSS beserta segala variasi atas merek tersebut (in casu Merek 

HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat); 

3. Menyatakan Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat 

sebagai merek terdaftar yang telah terdaftar secara sah pertama kali di 

negara Indonesia pada tahun 1989; 

4. Menyatakan Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat 

sebagai merek terkenal; 

5. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah 

ini (in casu Merek Tergugat Yang Disengketakan), yaitu: 
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a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 

dengan nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 

Maret 2014; 

b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 

Juli 2015; dan 

c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 

Juli 2015. 

Telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 

terdaftar dan/atau terkenal Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) 

Milik Penggugat; 

6. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah 

ini (in casu Merek Tergugat Yang Disengketakan), yaitu: 

a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 

dengan nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 

Maret 2014; 

b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 

Juli 2015; dan; 

c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 

Juli 2015. 
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Telah menyerupai nama orang terkenal dan/atau nama badan 

hukum Penggugat; 

7. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah 

ini Merek Tergugat Yang Disengketakan), yaitu: 

a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 

dengan nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 

Maret 2014; 

b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 

Juli 2015; dan; 

c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 

Juli 2015. 

Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

 

8. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah 

ini (in casu Merek Tergugat Yang Disengketakan), yaitu: 

a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 

2014; 

b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 

2015; dan; 
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c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor 

pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015. 

Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015 

telah didaftarkan oleh Tergugat atas dasar itikad tidak baik; 

9. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek- 

merek sebagaimana tersebut di bawah ini (in casu Merek Tergugat Yang 

Disengketakan), yaitu: 

a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 

dengan nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 

Maret 2014; 

b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 

Juli 2015; dan 

c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 

Juli 2015. 

10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret 

merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (In Casu merek 

Tergugat Yang Disengketakan) dari Daftar Umum Merek, yaitu: 

a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 

2014; 
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b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 

2015; dan 

c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor 

pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015. 

11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pembatalan 

merek merek sebagaimana tersebut di bawah ini (In Casu Merek 

Tergugat yang Disengketakan) dalam Daftar Umum Merek, yaitu: 

a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 dengan 

nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014; 

b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor 

pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; 

dan 

c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor 

pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015. 

12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan 

ini: 

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

 

916.00 ,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah); 

Dalam Rekonpensi 

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ; 

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi 

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk 
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membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000,- (Sembilan ratus 

enam belas ribu rupiah); 

Putusan ini tidak hanya disampaikan kepada tegugat melainkan juga 

disampaikan juga kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. 

Drektorat Merek untuk segera mengumumkan mengenai pembatalan merek 

dagang HUGO FEMININE, HUGO JEANS dan HUGO BOY yang dimuat 

di dalam Berita Acara Merek, Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut, 

tidak diajukan upaya hukum lain sehingga sudah bersifat inkracht van 

gewijsde atau sudah berkekuatan hukum tetap sehingga, putusan tersebut 

harus segera dilaksanakan. 

4.2.4 Analisa Terhadap Kasus Perkara HUGO BOSS 

 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Huruf e Undang Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan 

bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur 

yaitu diantaranya adalah tidak memiliki daya pembeda.54 

Selanjutnya BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) UU  Merek  

dan Indikasi Geografis menyatakan : 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, 
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 

dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 

(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa 

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan 

barang dan/ atau jasa”.55 
 

54 Lihat Pasal 20 Huruf e Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 

55 Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 
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HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, sebagai 

Penggugat mengajukan gugatan a quo berdasarkan Pasal 76 Ayat UU Merek 

dan Indikasi Geografis karena penggugat merupakan pemilik merek 

terdaftar “HUGO BOSS” dan beragam merek terdaftar lainnya yang 

mengandung kata HUGO dan/atau BOSS, baik di Negara Indonesia maupun 

di berbagai negara di dunia. Dalam ketentuan yang tercantum dari Pasal 16 

(2) dan (3) Perjanjian TRIPs memperluas ruang lingkup Pasal 6 bis dari 

Konvensi Paris, berdasarkan peraturan ini, setiap merek terkenal harus 

dilindungi oleh hukum walaupun beda jenisnya, terlebih lagi merek tersebut 

sudah mendunia. Sehingga sudah jelas negara yang turut menjadi anggota 

terikat dengan peraturan ini. Sehingga merek yang sama dengan merek 

terkenal walaupun tidak sejenis harus ditolak pendaftaranya. Kemudian jika 

ada gugatan pembatalan merek terkenal yang sama pada pokoknya atau 

keseluruhan untukbarang tidak sejenis seharusnya majelis hakim 

mengabulkan gugatan dan membatalkan merek Tergugat dengan dasar 

iktikad tidak baik atau bad faith untuk mendompleng merek terkenal pihak 

lain. 

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, 

pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata 

berupa pembatalan jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau 

izin darinya. Dalam Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan 

bahwa 
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(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 dan/ atau Pasal 21 . 

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah mengajukan Permohonan 

kepada Menteri. 

(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap 

pemilik Merek terdaftar. 

Dari bunyi Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis ini, dapat 

diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek 

terdaftar, yaitu gugatan penghentian atau pembatalan penggunaan merek 

yang dilanggarnya. 

Dalam sistem konstitutif yang dianut oleh UU Merek dan Indikasi 

Geografis berlaku asas first to file, siapa yang mendaftar lebih dahulu maka 

yang bersangkutan berhak atas merek. Dengan prinsip tersebut pemilik 

merek yang merasa mendaftar lebih dahulu dapat mengajukan gugatan 

pembatalan pendaftaran merek milik orang lain yang memiliki persamaan 

dengan mereknya. Penggugat merupakan pendaftar pertama yang pertama 

kali mengajukan pendaftaran merek "HUGO BOSS" kepada Turut Tergugat 

untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa yang terdapat dalam kelas 3, 

18, 24 dan 25 pada tanggal 24 Januari 1989 yang kemudian terdaftar dengan 

nomor pendaftaran 245294 yang dibuktikan melalui diberikannya Sertifikat 

Merek kepada Penggugat. 
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Pendaftaran/sertifikat merek mana tersebut di atas kemudian telah 

diperpanjang oleh Penggugat yang masing-masing tercatat ke dalam 

perpanjangan pendaftaran/sertifikat nomor IDM000202212, 

IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 tertanggal 

perpanjangan pendaftaran tanggal 28 April 2009. Dengan demikian 

Penggugat adalah pemilik merek terdaftar pertama atas merek HUGO  

BOSS yang telah secara sah terdaftar pada Turut Tergugat dan telah 

memperoleh perlindungan hukum di negara Indonesia sejak tahun 1989, 

yang sekaligus juga merupakan pihak pengguna pertama di negara 

Indonesia. 

TEDDY TAN, sebagai Tergugat dengan merek yang disengketakan 

adalah      HUGO      FEMININE      (IDM000411350),      HUGO    JEANS 

(IDM000467976) dan HUGO BOY (IDM000451163), sangatlah jelas 

menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, tidak memiliki daya pembeda sehingga 

menurut Pasal 20 huruf e Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis terhadap Merek HUGO BOSS tidak dapat 

didaftarkan untuk permintaan Merek Tersebut, karena tidak memiliki daya 

pembeda dari merek Penggugat yaitu merek HUGO BOSS, sehingga 

menurut Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis, terhadap Merek HUGO FEMININE 

(IDM000411350),  HUGO  JEANS  (IDM000467976)  dan  HUGO  BOY 

(IDM000451163)  dapat  diajukan  pembatalannya  oleh  Penggugat sebagai 
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pemilik Merek HUGO BOSS 

 
Selanjutnya karena Merek HUGO FEMININE (IDM000411350), 

HUGO JEANS (IDM000467976) dan HUGO BOY (IDM000451163) telah 

terbukti tidak memiliki daya pembeda, maka sangatlah jelas dari fakta-fakta 

dipersidangan juga mempunyai persamaan pada pokoknya, sehingga Merek 

HUGO  FEMININE  (IDM000411350),  HUGO  JEANS  (IDM000467976) 

dan HUGO BOY (IDM000451163) patut dibatalkan oleh pihak Turut 

Tergugat yaitu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 


