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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
1
, bahwa dalam 

membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan 

pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi: a. 

kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. 

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. 

kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, 

serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya dan tidak 

membutuhkan penafsiran-penafsiran dalam penerapannya.   

                                                 
1
) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang Lembaran Negara Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82  

Pasal 5 

Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan 
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Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, beberapa pasal-pasal 

dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tidak mudah diterapkan, karena 

tidak menggunakan bahasa hukum atau istilah yang jelas dan mudah dimengerti 

sehingga tidak dapat dengan mudah atau langsung diterapkan. Ada beberapa 

ketentuan pasal untuk menerapkannya membutuhkan peraturan pelaksana terlebih 

dahulu baru. Lebih menyulitkan peraturan pelaksana yang dimaksud, tidak dibuat 

atau diterbitkan dengan segera setelah undang-undang yang bersangkutan 

diundangkan dan pada umumnya lama baru diterbitkan. Bahkan ada peraturan 

pelaksana belum diterbitkan sampai diundangkannya undang-undang yang baru, 

misalnya Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara Tahun 

2001 Nomor 110
2
. Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 

(2) Undnag-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tidak pernah dibuat sampai 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis tanggal 25 November 2016
3
.  

                                                 
2
) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: 

Pasal 6 ayat (2): 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap 

barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan 

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
3
 ) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 

21 ayat (1) huruf c: 

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan: 

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

persyaratan tertentu; 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peratrrran Menteri. 
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Hakim sebagai aparat peradilan yang diberi tugas oleh undang-undang 

untuk menyelenggarakan peradilan, memeriksa dan memutus setiap perkara yang 

diajukan kepadanya
4
,  mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan pasal 

tersebut ketika memeriksa suatu perkara jika berkaitan dengan ketentuan suatu 

pasal yang tidak lengkap. Menghadapi permasalahan demikian, ada sebagian 

Hakim membuat pertimbangan hukum dengan merujuk kepada perjanjian-

perjanjian atau konvensi-konvensi internasionl yang telah diratifikasi oleh Negara 

Republik Indoensia
5
. Sebaliknya sebagian hakim yang lain tidak mencari pada 

sumber hukum lain seperti konvensi dan perjanjian-perjanjinan internasional yang 

telah diratifikasi, melainkan hanya mendasarkan putusan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sehingga terbit putusan yang berbeda
6
.  

Kurang lengkapnya pengaturan dalam suatu peraturan perundang-

undangan  merupakan tantangan bagi Hakim yang melaksanakan tugas peradilan. 

Khususnya jika berhadapan dengan perkara-perkara yang berkaitan perkara 

                                                 
4
) Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo 

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 

―Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.‖ 

dan 

Pasal 1 

―Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia‖.  

Pasal 2.  

―Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945‖. 

 
5
) Kasus MCCULLOCH, perkara Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015  

6
 Kasus IKEA, Putusan Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012 

 



4 

 

“Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar” karena mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk 

barang yang tidak sejenis, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) jo 

Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berkaitan dengan 

ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (4). 

Putusan yang berbeda terhadap permasalahan yang sama, akan 

menimbulkan keresahaan pencari keadilan. Masyarakat pencari keadilan baik 

yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri bingung dengan 

pendapat hakim yang tercantum dalam putusan yang berbeda-beda, sehingga 

menimbulkan ketidakpercayaan pada lembaga peradilan Indonesia karena tidak 

ada kepastian hukum.  

Pengaturan tentang pelindungan hukum merek terkenal untuk barang yang 

sejenis sudah diatur secara lengkap baik dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 maupun dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016
7

. Namun, tidak demikian halnya dengan 

pengaturan pelindungan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis, 

pengaturannya tidak lengkap baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahu 2001 

                                                 
7
) Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: 

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: 

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah 

terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.  

Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan: 

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;  
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maupun dalam undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Untuk menerapkan Pasal 

6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
 

  digantungkan pada 

persyaratan tertentu yang akan diatur dengan “Peraturan Pemerintah” . Demikian 

juga untuk menerapkan Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016
8
 harus diatur lebih lanjut dengan “Peraturan Menteri”.  

Ketidaklengkapan pengaturan merek terkenal untuk barang yang tidak 

sejenis dalam undang-undang merek tersebut, tidak hanya berakibat munculnya 

amar-amar putusan yang berbeda di kalangan para hakim di lembaga peradilan, 

akan tetapi juga terjadi perbedaan persepsi atau pandangan diantara para Petugas 

Pendaftaran pada Kantor Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia tetap menerbitkan sertifikat atas permohonan merek, yang 

mempunyai kemiripan atau persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain 

terhadap barang yang tidak sejenis, sekalipun Undang-Undang Merek Tahun 2001 

Pasal 6 ayat (2)
9
 telah menentukan, bahwa Direktorat Jenderal Merek harus 

menolak permohonan pendaftaran merek apabila merek tersebut mempunyai 

                                                 
8
 )Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis: 

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan: 

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

persyaratan tertentu 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
 

9
) Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Merek 2001, ibid. 
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persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah 

terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang 

memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.  

Seperti kasus Merek Terkenal LEXUS
 10

, yang telah terdaftar pada 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sejak tanggal 25 Mei 1992, atas nama 

Penggugat TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA untuk melindungi mobil-

mobil, suku cadang dan perlengkapnya. Kemudian terhadap merek yang sama 

diajukan pendaftaran oleh Tergugat untuk melindungi segala macam komputer, 

bagian-bagian, assesoris dan perlengkapannya (barang yang tidak sejenis) dan  

dikeluarkan lagi sertifikat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 

tanggal 11 Januari 2010.  Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 144 

K/Pdt.Sus/2011 tanggal 20 April 2011, menyatakan batal sertifikat merek 

Tergugat dan menyatakan merek Tergugat mempunyai persamanaan dalam 

ucapan kata maupun suara dengan merek milik Penggugat. 

Dari kasus di atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berpendapat 

bahwa oleh karena belum diterbitkan Peraturan Pemerintah terhadap Pasal 6 ayat 

(2) Undang-Undang Merek Tahun 2001, maka menerima pendaftaran merek yang 

diajukan Tergugat, sekalipun merek tersebut mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat untuk 

                                                 
10

) Koichiro Inagaki, dalam makalahnya berjudul Merek Dagang Tidak Sah dan Sistem 

Merek Dagang di Indonesia, Toyota Motor Asia Pasific PTE.LTD, Jakarta 24.8.2016  
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barang yang tidak sejenis yang telah terdaftar, selanjutnya menerbitkan sertifikat. 

Di sisi lain Mahkamah Agung berpendapat lain
11

, bahwa sekalipun Peraturan 

Pemerintah yang dimaksudkan di dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut belum 

diterbitkan, oleh karena merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek 

milik Penggugat yang bukan saja merupakan merek terkenal (well known), bahkan 

sudah masuk golongan merek termasyhur (famous) dan merek milik Penggugat 

sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sejak tanggal 25 

Mei 1992, jauh sebelum Tergugat mendaftarkan mereknya (11 Januari 2010), 

maka Tergugat dinyatakan mendaftarkan mereknya dengan maksud  iktikad tidak 

baik
12

. Dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung 

membatalkan sertifikat merek milik Tergugat, yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual.  

Dari fakta tersebut di atas, terungkap bahwa dengan tidak lengkapnya 

pengaturan suatu ketentuan pasal yang diatur dalam suatu peraturan perundang-

undangan, akan menimbulkan perbedaan pandangan dan menimbulkan berbagai 

penafsiran.  

Antara kedua instansi ini yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, suatu instansi yang mempunyai 

kewenangan menangani proses pendaftaran merek dan pemberian sertifikat merek 

kepada pemohon dan Mahkamah Agung selaku lembaga yang diberi kewenangan 

                                                 
 

11
) Putusan Nomor 144 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 20 April 2011  

 
12

) Pertimbangan putusan, hlm. 11, ibid. 
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untuk menyelesaikan sengketa merek yang diajukan kepadanya, yang sama-sama 

mendasarkan kewenangannya kepada Undang-Undang Merek, akan tetapi  

mempunyai perbedaan pandangan dalam penerapan ketentuan Pasal 6 ayat (2) 

Undang-undang Merek Tahun 2001. 

Pada Mahkamah Agung sendiri juga terutama di kalangan para Hakim 

Agung terdapat perbedaan pandangan terhadap pelindungan merek terkenal untuk 

barang tidak sejenis sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang 

bersangkutan
13

. Hal ini dapat perhatikan pada Putusan peninjauan kembali 

Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 11 Mei 2016. Pada 

putusan ini Mahkamah Agung berpendapat, bahwa gugatan yang diajukan oleh 

Penggugat BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFFT 

pemilik merek terkenal BMW, tidak dapat diterima.  

Penggugat adalah pemilik merek terkenal BMW untuk melindungi jenis 

barang berupa kenderaan bermotor, mesin dan perlengkapannya dan sebagai 

pendaftar pertama di Indonesia, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat 

sebagai pemilik merek BMW BODY MAN WEAR yang terdaftar pada Direktorat 

Jenderal Merek, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 20 

Oktober 2008 untuk melindungi jenis barang berupa pakaian jadi
14

.  

                                                 

 
13

) Undang-Undang Merek Tahun 2001, Pasal 6 ayat (2) op.cit. 

 14
) Pakaian jadi (konveksi), yaitu (sic yaitu); pakaian pria/wanita, pakaian muslim, 

pakaian olah raga, pakaian anak-anak, pakaian bayi, celana panjang/pendek, celana dalam 

pria/wanita, baju-baju kaos, kaos oblong, kaos singlet, kemeja, T-shirt, kutang wanita (BH), kaos 

kaki, stocking, jilbab, kerudung, mukena, korset, bretel, syal, daster, piyama, jas, jas hujan, jas 

mandi, jaket, mantel, celana/baju renang, celana/baju senam, rok dalam, ikat pinggang, segala 

macam sepatu, sandal, sepatu sandal, sol sepatu. Dalam Putusan peninjauan kembali Mahkamah 

Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, tanggal 11 Mei 2016, hlm. 2. 
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Pertimbangan yang menjadi dasar Majelis Hakim memberikan putusan 

adalah adanya kesepakatan yang diambil dalam Rapat Pleno Kamar  Perdata 

tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan dalam 

SEMA Nomor 03/Bua.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati bahwa “gugatan 

pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan 

merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus 

dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan bahwa 

sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang 

Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih  

harus diatur  dalam Peraturan Pemerintah. Karena peraturan pemerintah tersebut 

belum diundangkan oleh pemerintah, maka dapat dinyatakan belum terjadi 

pelanggaran merek”.  

Dalam perkara ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa sehubungan 

dengan belum diatur Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dikehendaki oleh 

pasal tersebut, maka perbuatan mendaftarkan suatu merek yang mempunyai 

kemiripan dan persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang 

tidak sejenis bukan merupakan suatu pelanggaran. Sementara permasalahan yang 

sama yang terjadi pada perkara lain (merek LEXUS)
15

, oleh Mahkamah Agung 

diputuskan permasalahan tersebut merupakan suatu pelanggaran. Keduanya 

mendasarkan putusan kepada pasal yang sama yaitu Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

                                                 

 
15

) Putusan Nomor 144 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 20 April 2011 
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Dengan adanya hasil kesepakatan Kamar Perdata
16

 tersebut, muncul amar-

amar putusan yang sama terhadap perkara yang sama yang diajukan upaya hukum 

ke Mahkamah Agung. Untuk mencegah terjadi disparitas putusan di kalangan para 

hakim dan untuk mencegah kehilangan kepercayaan masyarakat pencari keadilan 

terhadap lembaga peradilan karena terbitnya beragam amar putusan terhadap 

masalah yang sama, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil 

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 

Namun demikian dengan diterbitkannya Surat Edaran tersebut, bukan 

membuat masyarakat pencari keadilan senang dan nyaman, namun menimbulkan 

keluhan dari masyarakat, khusus masyarakat pemilik merek terkenal, baik yang 

berasal dari dalam negeri maupun pemilik merek terkenal yang berada di luar 

negeri yang produknya dipasarkan di Indonesia
17

. Semua hal ini terjadi sebagai 

akibat tidak lengkap dan tidak jelasnya ketentuan yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan tentang merek khususnya ketentuan yang mengatur tentang 

merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Merek Tahun 2001).  

Pembahasan tentang merek terkenal sudah sering dilakukan baik di 

kalangan para penegak hukum, akademisi maupun di kalangan para pengguna 

                                                 
 16

) Rapat Pleno Kamar  Perdata tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2015 

17
 ) https://news.detik.com/berita/3286560/sengketa-merek-bmw-jadi-contoh-buruk-

kinerja-kemenkum-ham  Selasa 30 Agustus 2016, 09:13 WIB  

 

https://news.detik.com/berita/3286560/sengketa-merek-bmw-jadi-contoh-buruk-kinerja-kemenkum-ham
https://news.detik.com/berita/3286560/sengketa-merek-bmw-jadi-contoh-buruk-kinerja-kemenkum-ham
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merek. Menurut Achmad Zen Purba, Merek Terkenal atau merek yang dikenal 

publik (well-known marks) merupakan topik yang terus diperbincangkan dan 

merupakan isu yang kontroversial di bidang merek
18

. Telah umum diterima bahwa 

keterkenalan di satu yurisdiksi, tidak dengan sendirinya harus diterima sebagai 

terkenal di yurisdiksi lainnya
19

. Pembahasan tentang ini sering dilakukan baik 

pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional dan sampai sekarang 

belum ada definsi yang pasti tentang merek terkenal, hanya terpulang kepada 

masing-masing negara untuk menafsirkan. World Intellectual Property 

Orgnization (WIPO) mengeluarkan petunjuk atau batasan, bahwa untuk 

mempertimbangkan suatu merek dapat dinyatakan terkenal harus memperhatikan 

yaitu: 1) tingkat pengetahuan dan pengakuan merek tersebut dalam sektor publik 

yang bersangkutan, 2) masa, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan 

merek, 3) masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk 

pengiklanan dan publisitas serta persentase pada pameran dari barang-barang atau 

jasa merek tersebut, 4) masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan 

setiap aplikasi pendaftaran pada satu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan 

atau pengakuan merek, 5) catatan dari penegak hukum yang berhasil atas hak 

yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat dimana merek tersebut diakui 

                                                 
18

) Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 

2005 hlm 38 

19
) Michel Blakeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise 

Guide To The TRIPs Agreement 1994, Sweet&Maxwell, London, 1996, hlm.63 
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sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang dan 6) nilai yang berkaitan 

dengan merek tersebut
20

.  

Di sisi lain untuk mewujudkan suatu merek menjadi terkenal atau dikenal 

publik, bukanlah suatu hal yang mudah. Pemilik atau Pengusaha harus melakukan 

berbagai cara sebagai upaya untuk memperkenalkan merek produknya agar 

diketahui masyarakat. Pengusaha harus melakukan berbagai usaha diantaranya 

melakukan promosi di berbagai media, memperluas lokasi pemasaran produk 

termasuk keluar negeri dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk. Upaya 

memperkenalkan barang atau produk dengan menggunakan merek seperti yang 

dilakukan oleh pemilik merek ―Ivory‖
 21

 perusahaan Procter & Gamble (P&G) 

milik Harley Prokter tahun 1879, untuk produk berupa sabun putih. Bulan 

                                                 
20

) Joint Recommendation concerning Provision on the Protection of Well Known Marks 

adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the 

General Assembly go WIPO at the 34
th
 series of meeting of the Assemblies of the Member States of 

WIPO, September 20 to 29, 1999, Art.2  

(1) [Factors for Consideration]  

a. In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take 

into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known. 

b. In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with 

respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, 

including, but not limited to, information concerning the following: 

1 the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the 

public; 

2 the duration, extent and geographical area of any use of the mark; 

3 the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including 

advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods 

and/or services to which the mark applies; 

4 the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications 

for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the 

mark; 

5  the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent 

to which the mark was recognized as well known by competent authorities; 

6  the value associated with the mark. 

 

21
) David A. Aaker, Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of Brand Name, 

Manajemen Ekuisitas Merek, Memanfaatkan Nilai Dari Suatu Merek, alih bahasa Aris Ananda, 

Mitra Utama, Jakarta, 1997 hlm 1. 
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Desember 1881 melancarkan iklan Ivory yang pertama dengan menyatakan sabun 

tersebut mengapung dan “99 44/100% murni”. Kemudian tahun 1920 

melancarkan lagi iklan yang menyatakan sabun tersebut mengandung kemurnian 

99 44/100%. Ivory merupakan produk istimewa karena pada masa itu sebagian 

besar sabun berwarna kuning atau coklat, punya efek iritasi pada kulit dan 

merusak pakaian.  Dalam menghadapi goncangan ekonomi P&G menolak 

desakan untuk mengurangi periklanan. Antara tahun 1933 dan 1939 Ivory berhasil 

melipat gandakan penjualan.  

Lain lagi yang dilakukan oleh produsen Coca Cola
22

, The Coca Cola 

Company membuat iklan pada mobil truk yang berjalan hilir mudik di depan 

konsumen. Bahkan perusahaan ini sampai merubah design grafis pada botol dan 

kemasan kaleng untuk meningkatkan volume penjualan. Pada Olympiade di 

Sydney tahun 1996, perusahaan tersebut menampilkan merek Coca Cola mulai 

dari desain „Kota Olympiade Coca Cola‟ sampai ke grafis Coca Cola pada 

kemasan itu sendiri, seragam, benda-benda yang diletakkan di stadion, bandara 

maupun stasiun kereta api. Demikian strategi-strategi yang dilakukan suatu 

perusahaan dalam upaya untuk menjadikan merek produknya dikenal publik. 

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan guna meraih 

keuntungan yang lebih meningkat. Upaya-upaya tersebut tidak lain untuk 

menjadikan merek produknya terkenal di kalangan publik, tidak hanya publik 

dimana tempat perusahaan itu berada akan tetapi juga tempat lain bahkan ke luar 

                                                 
22

) Marc Gobe, Emotional Branding, Allworth Press, New York, 2003, Paradigama Baru 

Menghubungkan Merek dengan Pelanggan, alih bahasa Bayu Mahendra, Erlangga, 2005 hlm Viii. 
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suatu Negara agar produknya dikenal konsumen mancanegara. Oleh karena itu 

agar mereknya dikenal di banyak Negara, perusahaan Coca Cola melakukan 

pengiklanan pada acara pelaksanaan pesta olahraga Olympiade,
 23

 karena sudah 

pasti dihadiri oleh orang-orang yang berasal dari berbagai Negara.  

Di sudut lain fenomena pendaftaran suatu merek dengan menggunakan 

merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal pihak lain, bukanlah hal baru 

di Indonesia. Banyak merek terkenal yang telah terdaftar, kemudian didaftarkan 

lagi oleh pihak lain sebagai merek produknya pada Direktorat Merek, Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .  

Pada satu sisi Direktorat Merek menerima pendaftaran merek oleh pihak lain 

sebagai merek produknya, yang merek tersebut mempunyai persamaan atau 

kemiripan dengan merek terkenal pihak lain yang telah terdaftar. Pada sisi lain 

Direktorat Merek menolak pendaftaran suatu merek oleh pihak lain yang identik 

atau mirip dengan merek terkenal yang telah terdaftar. 

Terdapat beberapa merek terkenal yang telah terdaftar, akan tetapi juga 

didaftarkan oleh pihak lain terhadap barang yang sejenis maupun terhadap barang 

yang tidak sejenis dengan barang merek terkenal yang telah terdaftar. Salah satu 

ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus terbatas 

pada produk tertentu atau jenis produk. Contohnya, Marlboro adalah merek yang 

diasosiasikan dengan produk-produk tembakau. Ternyata merek tersebut juga 

digunakan dan didaftarkan untuk pakaian, para konsumen dapat menyaksikan 

                                                 
23

) Marc Gobe, ibid. 
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bahwa hampir seluruh jenis barang yang tidak berhubungan dengan merek 

terkenal telah dieksploitasi untuk jenis barang dan jasa yang berbeda. Demikian 

juga terhadap merek Lexus untuk mobil yang dimiliki oleh perusahaan Toyota, 

terdaftar di Indonesia untuk jenis barang cat, perangkat lunak, baterai, plug, 

mainan, pakaian dan sepatu
24

. Kecenderungan yang sama juga muncul pada 

merek-merek seperti Porsche dan Caterpillar
25

. Ciri dari merek terkenal adalah 

pelindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya 

berhubungan dengan jenis barang-barang dimana merek tersebut didaftar.  

Memakai atau menggunakan merek orang lain tanpa izin atau menjual 

nama besar orang lain untuk mendapatkan keuntungan di lingkup budaya 

manapun terbilang perbuatan tidak terhormat
26

. Tindakan tersebut dilakukan 

dengan cara mendompleng ketenaran orang lain untuk memperoleh keuntungan 

dengan mudah tanpa ada upaya dan perjuangan. Menggunakan merek pihak lain 

tanpa hak dilakukan dengan cara iktikad tidak baik, karena mereka sudah 

mengetahui bahwa merek tersebut sudah dikenal dan diminati konsumen, maka 

untuk memperoleh keuntungan dengan mudah maka orang lain menggunakan 

merek pihak lain yang sudah terkenal.  

Akibat dari pemakaian produk dengan menggunakan merek terkenal pihak 

lain yang beriktikad tidak baik dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, 

                                                 
24

) Koichiro Inagaki, dalam makalahnya berjudul Merek Dagang Tidak Sah dan Sistem 

Merek Dagang di Indonesia, Toyota Motor Asia Pasific PTE.LTD, Jakarta 24.8.2016  

 
25

) Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan 

Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2001, hlm150. 

 
26

) Media Indonesia, Merek adalah Harga Diri Perusahaan, 25 April 2006. 
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baik terhadap pemilik merek terkenal, pembuat merek (pencipta), pengusaha 

maupun pedagang, bahkan membahayakan si pengguna produk (Konsumen). 

Negara juga menanggung kerugian karena berkurangnya pemasukan Negara dari 

segi pendapatan pajak yang diterima. Efek lanjut dari berkurang pendapatan 

Negara maka rakyat Indonesia akan berkurang kesejahteraannya.  

Terhadap sang pembuat atau sang pencipta merek itu sendiri, yang tidak 

semua orang dianugrahi keahlian untuk menuangkan daya kreasi atau imajinasi 

sedemikian rupa, sehingga hasil dari keahlian tersebut merupakan harta kekayaan 

bagi pemiliknya.  Apabila seseorang menggunakan hasil kreasi/imajinasi sang 

pembuat/pencipta merek tanpa izin, dengan maksud untuk memperoleh 

keuntungan, ini menimbulkan kerugian bagi sang pembuat/pencipta merek, karena 

ia tidak ikut menikmati hasil buatannya. Sementara sang pemakai mendapatkan 

keuntungan dari hasil jerih payah orang lain. Sang pemakai menggunakan 

(mengambil) merek orang lain dengan tanpa izin seolah-oleh miliknya sendiri, 

menggunakan secara melawan hukum, kemudian mendapatkan keuntungan dari 

penggunaan tersebut. 

Penggunaan atau pemakaian produk dengan menggunakan merek dengan 

iktikad tidak baik, tidak hanya akan berakibat merugikan pembuat/pencipta 

merek, akan tetapi juga merugikan kepada pemilik manufaktur (pengusaha atau 

produsen), konsumen tidak percaya lagi kepada merek yang selama ini diyakini 

mempunyai kualitas terbaik, ketika membeli barang dengan merek yang sama 

yang ternyata tidak baik atau tidak berkualitas. Citra sebuah merek menjadi pudar 
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dan hilang di telan zaman
27

. Bagi pengusaha atau produsen, merek sangat penting 

artinya. Merek adalah kekayaan atau aset perusahaan, roh bagi produknya bahkan 

merupakan jaminan kualitas dari hasil produksnya. Merek merupakan salah satu 

andil yang mendatangkan keuntungan bagi pendapatan Pengusaha, yang secara 

tidak langsung dapat dirasakan oleh tenaga kerjanya
28

. Dengan tidak adanya 

kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan, akibat dari 

tindakan pemakaian pihak lain, maka permintaan konsumen terhadap produk 

mereka akan berkurang. Hal ini berakibat berkurang pula pendapatan perusahaan. 

Dengan berkurangnya pendapatan, perusahaan mengurangi memproduksi barang-

barang, dan perusahaan mengalami kerugian. Padahal pengusaha sudah 

mengeluarkan modal, upaya dan waktu yang tidak sedikit untuk menjadikan 

produk mereka berkualitas, diminati konsumen dan dikenal publik.  

Akibat pemakaian merek terkenal oleh pihak lain dengan iktikad tidak 

baik terhadap pedagang, konsumen tidak percaya dengan barang yang ditawarkan 

oleh Pedagang di tokonya, sehingga konsumen akan mencari barang ke pedagang 

lain yang menjual barang yang berkualitas dan asli. Ketidak percayaan konsumen 

tersebut juga berakibat menurunnya daya jual beli konsumen terhadap barang-

barang lain yang ada di dalam toko Pedagang tersebut. Kondisi seperti ini akan 

berakibat menurunnya pendapatan dari sang pedagang. 

Pemakaian barang yang menggunakan merek terkenal, yang juga terkena 

dampaknya pada konsumen atau pengguna akhir. Seperti merek terkenal yang 

                                                 
27

) Hati-hati-Pemalsuan Merek Dagang www.kompasiana.com tanggal 26 Juni 2015 

 
28

) Media Indonesia, op.cit 

http://www.kompasiana.com/


18 

 

digunakan terhadap produk makanan bayi, berakibat akan membahayakan 

kesehatan pada bayi misalnya susu formula. Disamping itu merek juga dipakai 

pada obat, diharapkan oleh konsumen obat yang merek menggunakan merek 

terkenal tersebut akan menyehatkan penyakitnya, ternyata menimbulkan penyakit 

lain seperti pusing, gatal-gatal bahkan kematian
29

.  Demikian juga halnya dengan 

pemakaian suku cadang kendaraan, yang diduga konsumen mempunyai kualitas 

baik, ternyata kualitasnya tidak sebagaimana merek terkenal asli, yang dapat 

berakibat kecelakaan lalu lintas dan sebagainya
30

. Dengan pengalaman membeli 

obat atau makanan yang menggunakan merek yang mempunyai persamaan 

dengan merek terkenal, yang dikira mempunyai kualitas baik ternyata sebaliknya 

membahayakan kesehatan konsumen, akhirnya konsumen tidak akan membeli lagi 

barang yang menggunakan merek tersebut. 

Negara Indonesia telah meratifikasi perjanjian Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPs) yaitu aspek-aspek dagang yang berkaitan 

dengan hak kekayaan intelektual pada tanggal 2 November 1994 dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994
31

. Salah satu pasal di dalam perjanjian tersebut 

berkaitan dengan pelindungan hukum merek terkenal terhadap barang yang tidak 

                                                 
29

) Rezky Raudah Yunus, Keberadaan Obat Palsu di Tengah Masyarakat, 

www.kompasiana.com  24 November 2014. 

30
) https://www.liputan6.com/otomotif/read/3132882/suku-cadang-palsu-bersarang-di-

indonesia-berbahaya 18 Okt 2017, 18:38 WIB 

 
31

) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing 

The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Oorganisasi Perdagangan Dunia), 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1944 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3564, tanggal 2 November 1994 

http://www.kompasiana.com/rezkyraudahyunus/%20Keberadaan%20Obat%20Palsu%20di%20Tengah%20Masyarakat
http://www.kompasiana.com/
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sejenis yaitu Pasal 16 TRIPs ayat (3) perjanjian TRIPs
32

 pada pokoknya 

menyatakan:  

3. Pasal 6 bis dari Konvensi Paris (1967) berlaku mutatis mutandis, untuk 

barang atau jasa yang tidak sejenis yang berkaitan dengan merek terdaftar, 

dengan ketentuan bahwa penggunaan merek untuk barang atau jasa tersebut 

menunjukkan adanya hubungan antara barang atau jasa itu dengan barang 

atau jasa milik pemilik merek terdaftar dan dengan ketentuan kepentingan 

pemilik merek terdaftar kemungkinan akan dirusak/dirugikan oleh 

penggunaan tersebut33. 

 

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa permohonan pendaftaran suatu 

merek akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek 

terdaftar untuk barang yang tidak sejenis, apabila penggunaan merek dagang 

untuk barang atau jasa tersebut akan mengindikasikan adanya suatu hubungan 

antara barang dan jasa tersebut dengan barang dan jasa milik pemilik merek 

dagang dan kepentingan pemilik merek dagang terdaftar akan dirugikan oleh 

penggunaan tersebut
34

.  

Dengan TRIPs Agreement, Art. 6 bis Paris Convention 1967 terhadap 

merek terkenal (well known marks) diberlakukan bagi barang atau jasa yang tidak 

sama dengan barang yang mereknya didaftar dengan ketentuan penggunaan merek 

                                                 
32

) Andrew Christie & Stephen Care, op.cit, hlm 449, Article 16 TRIPs: 

3) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or 

services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, 

provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a 

connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and 

provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged 

by such use. 

33
). Mahkamah Agung, GATT, TRIPs, dan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta 1996 hlm 

67. 

34
) Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Pelindungan Hak Kekayaan 

Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 77. 
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dagang tersebut menunjukkan adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut 

dengan barang yang merek dagang terdaftar dan kepentingan pemilik merek 

terdaftar terganggu oleh penggunaan tersebut
35

.  

Setelah meratifikasi perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) disingkat dengan 

perjanjian WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
36

, Indonesia 

mengimplemetasikan dengan merevisi berbagai undang-undang di bidang hak 

kekayaan intelektual.  termasuk Hak Cipta, Paten dan Merek
37

. Bukan hanya 

TRIPs Agreement 1994, beberapa konvensi-konvensi internasional tentang hak 

kekayaan intelektual sudah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia
38

. Bahkan 

Undang-Undang Merek Tahun 2001 sendiri lahir didasarkan kepada pertimbangan 

bahwa oleh karena telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional oleh 

Indonesia, maka diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek
39

. Oleh 

karena itu sayogyanya pelindungan merek terkenal untuk barang yang tidak 

sejenis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement sudah 

dapat diterapkan terhadap perkara gugatan pembatalan merek terdaftar yang 

                                                 
35

) Achmad Zen Umar Purba op.cit hlm 73 

 
36

) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. tentang Pengesahan Agreement Establishing 

The Word Trade Organization. op.cit 

 
37

) Achmad Zen Purba, op.cit. hlm. 104. 

38
) Diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia), ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) 

dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan ratifikasi Trademark Law Treaty (Traktat 

Hukum Merek) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.  
 

39
) Undang-Undang Merek Tahun 2001 op.cit bagian menimbang dan mengingat 
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mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang yang 

tidak sejenis. Akan tetapi pemerintah belum mengimplemetasikan ketentuan 

tersebut dan menetapkan akan menerbitkan peraturan pemerintah sebagai 

pelaksana pasal tersebut.   

Dalam praktek, penyelesaian perkara gugatan pembatalan yang diajukan 

terhadap merek terdaftar yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal 

milik pihak lain untuk barang yang tidak sejenis, hakim merujuk pada Pasal 68 

ayat (1). Pasal ini menentukan bahwa dalam menyelesaikan perkara yang 

berkaitan dengan gugatan pembatalan merek terdaftar harus merujuk pada 

ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek Tahun 2001. Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang mengatur bahwa pendafataran merek akan ditolak apabila merek 

tersebut mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain sepanjang 

memenuhi persyaratan tertentu yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Sementara Peraturan Pemerintah tersebut tidak pernah diterbitkan.  

Dengan diundangkannya undang-undang merek yang baru yaitu Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016, ketentuan tentang gugatan pembatalan terhadap 

merek terdaftar diatur dalam Pasal 76 ayat (1). Pasal ini menentukan bahwa 

gugatan diajukan berdasarkan alasan Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Jadi Pasal 6 ayat 

(2) Undang-Undang Merek Tahun 2001 diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c 

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pendaftaran merek akan 

ditolak bila mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang 
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akan diatur dengan Peraturan Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut sudah 

diterbitkan pula Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016.  

Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri menentukan bahwa persyaratan 

tertentu tersebut adalah a. adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh 

pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan b. Merek terkenal yang sudah 

terdaftar. Persayaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ini 

sudah ada pengaturannya dalam kedua Undang-Undang. Undang-Undang   No 15 

Tahun 2001 dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) dan (2), menentukan bahwa yang 

berhak mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar adalah pihak 

yang berkepentingan termasuk dalam hal ini pemilik merek terdaftar sebagaimana 

bunyi ayat (1), selanjutnya ayat (2) menyebutkan apabila merek tersebut belum 

terdaftar di Indonesia, maka harus didaftarkan dulu pada Ditjen HKI. Sedangkan 

Undang-Undang No 20 Tahun 2016, dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) dan (2) 

meneentukan bahwa bahwa yang berhak mengajukan gugatan pembatalan merek 

terdaftar adalah pihak yang berkepentingan dan yang dimaksud dengan "pihak 

yang berkepentingan" antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga 

di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan sebagaimana penjelasan 

Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) menyatakan apabila diajukan oleh pemilik merek 

yang tidak terdaftar, maka didaftarkan lebih dahulu merek tersebut ke Menteri. 

Persyaratan tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) 

Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016, sudah tercantum dalam Undang-

Undang   Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 68 ayat (1) ayat (2) dan penjelesaannya 
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serta Undang-Undang   Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 76 ayat (1) dan (2). 

Persyaratan tertentu ini yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri tersebut, 

hanya pengulangan dari hal yang telah diatur dalam kedua undang-undang merek. 

Jika persyaratan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (3) 

Peraturan Menteri ini tidak akan menyelesaian perbedaan penafsiran terhadap 

perlindungan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. 

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan pelindungan hukum bagi merek terkenal untuk 

barang dan/jasa tidak sejenis di dalam undang-undang merek Indonesia? 

2. Bagaimana implementasi pengaturan pelindungan hukum merek 

terkenal untuk barang dan/atau tidak sejenis di Indonesia dalam berbagai 

putusan peradilan? 

3. Bagaimana sebaiknya rumusan pengaturan yang ideal bagi pelindungan 

hukum merek terkenal untuk barang dan/jasa tidak sejenis sesuai dengan 

prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan ?. 

 

1.3. Orisinalitas Penulisan 

Disertasi ini adalah karya penulis sendiri, asli dan belum pernah ditulis 

oleh orang lain serta belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik 
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Doktor, baik pada Universitas Pelita Harapan maupun pada perguruan tinggi 

lainnya. Karya tulis ini berasal dari gagasan, rumusan dan penelitian penulis 

sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Tim Promotor, Tim Oponen 

dan Representasi Guru Besar. 

Dalam disertasi ini penulis mengkaji tentang Pelindungan Hukum 

Terhadap Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis, sehubungan dengan 

munculnya berbagai ragam putusan yang diambil oleh para hakim niaga terhadap 

sengketa merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis, sebagai akibat 

ketidakjelasan pengaturan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan 

merek. Sebagian hakim berpendapat memberikan pelindungan terhadap merek 

terkenal untuk barang yang sejenis, akan tetapi sebaliknya sebagian lagi hakim 

berpendapat tidak melindungi merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis. 

Munculnya perbedaan pendapat tersebut bukan hanya terjadi di kalangan hakim 

yang yang memutus perkara, akan tetapi juga muncul perbedaan antara lembaga 

peradilan dengan badan pemeriksa merek pada Direktorat merek, Direktorat 

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari 

terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi baik 

sanksi akademik maupun sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di 

Perguruan Tinggi ini. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 
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Penelitian yang berkaitan dengan Pelidungan merek terkenal untuk barang 

dan/atau yang tidak sejenis ini dilakukan bertujuan: 

1. Untuk menganalisis perkembangan konsep mengenai merek terkenal 

untuk barang dan/jasa tidak sejenis 

2. Untuk membahas implementasi peraturan perundang-undangan 

pelindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang dan/atau jasa 

tidak sejenis di Indonesia. 

3. Untuk merumuskan pengaturan pelindungan hukum merek terkenal 

untuk barang yang tidak sejenis sesuai dengan prinsip kepastian hukum, 

kemanfaatan dan keadilan 

  

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memperdalam dan mengembangkan ilmu hukum, baik yang digunakan 

secara teoritis maupun praktis: 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran untuk lebih memperdalam dan mempertajam 

pemahaman terhadap pelindungan merek terkenal untuk barang tidak 

sejenis, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pengkajian 

kebijakan dalam pengembangan ilmu hukum kekayaan intelektual, 

khususnya bagi regulator dalam menyusun peraturan perundang-
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undangan terkait pelindungan hukum terhadap merek terkenal untuk 

barang tidak sejenis di Indonesia. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

dan membantu aparat penegak hukum kekayaan Intelektual seperti para 

Hakim Niaga, Penuntut Umum, Penasihat Hukum/Advokad dan 

konsultan hukum  Kekayaan Intelektual dalam menangani sengketa 

merek, begitu juga sebagai bahan masukan atau referensi bagi badan 

pemeriksa merek pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  dalam 

memeriksa permohonan pendaftaran merek terkait dengan pelindungan  

merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis.    

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka menyusun disertasi ini penulis melakukan pengkajian dan 

penelitian mendalam baik secara teoritis maupun praktis dengan mengemukakan 

latar belakang masalah, teori dan konsep, selanjutnya tinjauan kepustakaan, 

diikuti dengan metode penelitian, analisis masalah dan terakhir kesimpulan dan 

saran. Untuk lebih terperinci sistematika penulisan disertasi diuraikan sebagai 

berikut: 

Bab I menyajikan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang 

masalah, rumusan permasalahan, orisinalitas penulisan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 
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Bab II memuat tentang tinjauan puskata terkait dengan norma-norma 

pengaturan mengenai merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis, yang terdiri 

dari landasan teori dan landasan konseptual. Lansasan konseptual memuat tentang 

konsep merek, konsep merek terkenal baik menurut persetujuan internasional, 

menurut peraturan perundang-undangan di beberapa negara, maupun  menurut 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya bab ini juga memuat 

tentang konsep kelas barang baik menurut Nice Agreement 2001  maupun menurut 

peraturan perundang-undangan negara Indonesia serta konsep barang yang sejenis 

dan barang yang tidak sejenis. 

Bab III menyajikan tentang metodologi penelitian yang menguraikan 

pengertian metode penelitian, objek atau prosedur pengumpulan bahan penelitian, 

metode analisis data pendekatan atau instrumen analisis dan analisis yang 

digunakan. 

Bab IV membahas norma pengaturan tentang pelindungan hukum merek 

terkenal untuk barang yang tidak di Indonesia dengan perbandingan pada norma 

yang berlaku dibeberapa negara, termasuk penerapan perjanjian internasional ke 

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Disamping itu juga dibahas 

tentang pelindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis dengan dasar 

iktikad baik. 

Bab V adalah bab penutup yang menyajikam kesimpulan dan saran. 

 

 




