
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat dihadapkan

pada berbagai macam perdagangan barang maupun jasa. Perdagangan barang

meliputi komoditas yang dikenal dengan barang modal seperti mobil, peralatan

mesin dan barang konsumtif seperti makanan, minuman serta pakaian. Adapun

perdagangan jasa meliputi antara lain salon kecantikan, rumah sakit, restaurant

dan bahkan sekolah. Dalam interaksi hubungan perdagangan tersebut terdapat

dua pihak, yaitu konsumen sebagai penikmat barang atau jasa yang

diperdagangkan dan para pedagang sebagai pihak yang memproduksi,

menyalurkan dan menjual barang maupun jasa kepada konsumen. Untuk

keperluan praktis, terutama bagi kepentingan kedua pihak, barang maupun jasa

yang diperjualbelikan tersebut harus memiliki tanda yang mudah diingat. Tanda

seperti itu harus mudah dikenal dan menarik bagi masyarakat. Untuk alasan

seperti itu pedagang membuat merek sebagai penanda produk yang

diperdagangkan

Sejauh mengenai esensi merek, banyak hal yang harus dipahami dan

dilakukan oleh produsen maupun pedagang, terutama untuk mendapatkan hak

atas merek dan perkembangan hukumnya. Diantaranya, pedagang harus

mengetahui bagaimana sejarah pengaturan merek dan landasan perundang-

undangannya, termasuk didalamnya pengertian merek, fungsi merek, cara
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pendaftaran dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan

penggunaan merek.

Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

memiliki catatan historis yang cukup panjang dalam peraturan perundang-

undangannya di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial

Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan

HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU

Merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912.

Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah

menjadi angota Paris Convention for the Protection of Industrial Property

sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan

1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic

Works sejak tahun 1914. Selanjutnya pada zaman pendudukan Jepang yaitu

tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan yang

berlaku pada zaman Belanda, termasuk peraturan di bidang HKI tersebut tetap

berlaku.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan

kemerdekaannya. Selain bersendikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,

Pemerintah Indonesia mendasarkan tatanan kehidupannya pada UUD 1945.

Berdasarkan aturan tata Negara dan tata pemerintahan ini, khususnya Pasal II

Aturan Peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan

peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan

UUD 1945. Ini berarti, UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku. Untuk

pengaturan merek, pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI
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mengundangkan UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek

Perniagaan guna mengganti UU Merek Kolonial Belanda. Penetapan UU

Merek ini terutama dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-

barang tiruan/bajakan. 1

Dalam perkembangannya, pada tahun 1992, Pemerintah bersama DPR

mengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang No.

19 Tahun 1992 tentang Merek. Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai

anggota WTO/TRIPs dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di

bidang HKI. Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di

bidang HKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa

peraturan perundang-undangan di bidang HaKI, dengan mengundangkan:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten;

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek;

& http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual (Kamis, 12 Juli 2012)
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Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap

undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun

1997, maka ketiga undang-undang tersebut direvisi kembali pada tahun 2001,

yaitu dengan diundangkannya:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; dan

2. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek2

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tentang

Merek, yang menjadi pengertian 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 jasa3. Yang dimaksud dengan daya pembeda

adalah kemampuan visual merek dalam melakukan fungsinya untuk

membedakan produk yang satu dengan produk lainnya. Dalam kegiatan

perdagangan, merek dibagi menjadi tiga jenis yakni:

1. Merek Dagang, yaitu 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 http://445setyoness.wordpress.com/2008/11/13/sejarah-uu-hki-di-indonesia/ (Kamis, 19 Juli
2012)
3 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
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2. Merek Jasa, yaitu 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.

3. Merek Kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa

dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa

orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan

dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.4

Dari segi teknis, pada sebuah merek terdapat unsur ciptaan, misalnya

desain logo atau desain huruf. Namun, secara hukum bukan hak atas ciptaan itu

yang dilindungi. Yang dilindungi adalah merek sebagai tanda pembeda. Pada

saat ini, merek tidak hanya merupakan nama atau simbol saja, akan tetapi

menjadi asset kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar.

4 Much. Nurachmad, Segala Tentang HAKI Indonesia, (Jogjakarta : Buku Biru, 2012), Hal. 54.
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Untuk mendapatkan hak atas merek, pemilik merek harus mendaftarkan

terlebih dahulu ke kantor merek. Pemohon pendaftaran merek meliputi orang

peseorangan atau badan hukum atau beberapa orang / badan hukum (pemilikan

bersama/merek kolektif). Secara administratif, pendaftaran atas merek sangat

penting untuk dilakukan dan secara hukumnya berfungsi sebagai:

1. Bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang terdaftar

2. Dasar penolakan terhadap merek yg sama keseluruhan / sama pada

pokoknya yang dimohonkan oleh pemohon lain utk barang /jasa sejenis

3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama secara

keseluruhan atau sama pada pokoknya untuk barang/jasa sejenis5

Sedangkan untuk proses pendaftarannya tercantum dalam Bab III

Undang-undang Nomor 15 Tentang Merek, yang meliputi syarat permohonan

yang harus dilakukan oleh pemohon, cara yang harus dilakukan apabila

pendaftaran merek itu disertai dengan hak prioritas, pemeriksaan kelengkapan

persyaratan pendaftaran merek oleh Direktorat Jendral, waktu penerimaan

permohonan merek, perubahan dan penarikan kembali permohonan pendaftaran

merek.

5 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Merek#Section_4 (Sabtu, 22 Febuari 2013)
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Dalam pelaksanaan sistem pendaftaran merek tersebut, tidak semua

merek dapat didaftarkan. Diantaranya, karena sebab-sebab berikut ini:

1. Permohonan diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik

2. Merek tersebut mengandung salah satu unsur sebagai berikut:

a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau

ketertiban umum

b) Tidak memiliki daya pembeda

c) Telah menjadi milik umum

d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang

atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya6

Selanjutnya, dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tentang Merek

dijelaskan mengenai pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat

Jendral terhadap permohonan yang telah diajukan. Bila memenuhi persyaratan

untuk didaftar, maka merek tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Apabila tidak ada sanggahan dan keberatan dari pihak ketiga atau masyarakat

maka permohonan pendaftaran merek tersebut dapat disetujui untuk didaftar.

6 Much. Nurachmad. Op.Cit. Hal. 56.
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Setelah Merek terdaftar maka Merek harus digunakan secara nyata

dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa, penggunaan merek harus

benar-benar dibuktikan dengan memasarkan produk dengan merek tersebut

secara cukup dipasaran. Tidak boleh hanya memproduksi secara terbatas jika

produk tersebut merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat.

Untuk produk yang termasuk dalam bidang kecantikan dan kesehatan yang

dalam peredaraanya harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Badan POM,

maka sebagai bentuk atas pertanggung jawaban produsen atau pedagang, ia

harus mendaftarkannya guna mendapatkan ijin untuk mengedarkan dan

memasarkan produk tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Perlindungan akan merek sebagai bagian dari hak atas kekayaan

intelektual sangat penting, terutama untuk melindungi konsumen dan produsen.

Secara teknis, terdapat 3 tahap perlindungan yang wajib dilakukan oleh negara

dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam proses

pendaftaran Merek, yaitu:

a. Pada tahap Proses Permohonan Pendaftaran

Dalam tahap ini, Ditjen HKI berperan memberi perlindungan kepada

pemilik Merek yang sudah terdaftar, merek terkenal dan figur-figur dan

kepentingan publik lainnya. Prinsipnya Ditjen HKI berwenang untuk

menolak permohonan pendaftaran Merek apabila Merek tersebut:
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1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang

dan/atau jasa yang sejenis;

2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau

sejenisnya.

3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

indikasi-geografis yang sudah dikenal.7

Permohonan Merek harus dapat ditolak Ditjen HKI jika Merek tersebut:

1. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama

badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis

dari yang berhak;

2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,

lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional

maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang

berwenang.

3. 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

7 Pasal 4 ayat (1) Undang0Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
8 Pasal 4 ayat (3) Undang0Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
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b. Penghapusan Pendaftaran Merek

Dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek, Ditjen HKI diberi kewenangan secara ex-

officio atau atas prakarsa sendiri menghapuskan Merek dari Daftar Umum

Merek dengan alasan sebagaimana disebutkan Pasal 61 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penghapusan pendaftaran

Merek dapat pula dimintakan oleh Pihak Ketiga ke pengadilan sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek.

c. Tindakan Represif oleh Peradilan Umum.

Selain jaminan perlindungan yang diberikan Ditjen HKI, Peradilan Umum

dalam hal ini Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mempunyai peranan

dalam memutuskan perkara sengketa merek maupun tindak pidana

pemalsuan merek. Untuk tindak kriminal ini, aparat kepolisian dapat

mengambil tindakan represif untuk menyidik dan menuntut ke pengadilan

hingga ada keputusan menghukum pemalsu Merek. Harus diakui, secara

administratif perlindungan hukum atas Merek yang terdaftar dalam Daftar

Umum Merek, juga tidak cukup memberikan jaminan. Artinya, apabila

terdapat alasan yang sah menurut hukum, pendaftaran dapat dihapuskan atau

dibatalkan.9

. http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=215
(kamis, 19 Juli 2012)
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Pada dasarnya banyak merek yang telah didaftarkan, namun banyak

pula yang tidak digunakan. Artinya, merek yang telah didaftarkan tersebut pada

kenyataannya tidak digunakan sesuai dengan tujuannya dalam melindungi

kegiatan perdagangan. Mereka mendaftarkan merek sesuai dengan klasifikasi

barang yang diperdagangkan, namun selama bertahun-tahun tidak digunakan

dalam aktifitas perdagangan. Hal ini jelas merugikan pihak-pihak yang

berkepentingan, Misalnya, Merek CLAUDIA yang didaftarkan untuk produk

kecantikan dan kosmetika seperti sabun, bedak, cat bibir, minyak rambut dan

sebagainya. Namun, merek tersebut selama lebih dari tiga tahun tidak

digunakan ( Merek Non-Use).

Dengan praktek pendaftaran seperti itu kiranya akan merugikan orang

yang resmi mendaftarkan merek tersebut tetapi terhalang. Disisi lain, Merek

tersebut terancam akan dihapuskan dalam Daftar Umum Merek. Faktanya,

karena merek tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau

pemakaian terakhir, maka kantor merek berhak membatalkannya, kecuali

apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HKI. Ancaman sanksi

penghapusan pendaftaran merek seperti itu diatur dalam Undang-Undang No

15 Tahun 2001 Tentang Merek.
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Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, penghapusan merek yang telah terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa

sendiri, atas dasar permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan atau

berdasarkan putusan pengadilan atas gugatan penghapusan serta tidak

diperpanjangnya jangka waktu berlakunya merek tersebut. Dasar penghapusan

merek terbagi atas dua, meliputi:

1. Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam

perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian

terakhir

2. Merek digunakan untuk jenis barang/jasa yang tidak sesuai dengan jenis

barang /jasa yang dimohonkan 10

Di Indonesia, hal seperti itu banyak terjadi, dengan berbagai alasan, dan

faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah minat

konsumen atas barang atau jasa yang diperdagangkan itu kecil sehingga

perusahaan tidak lagi membuat produk tersebut. Dalam perkembangannya,

karena tidak berproduksi maka tidak ada lagi produk dengan merek tersebut

dipasaran karena tak lagi digunakan dan dibiarkan begitu saja, maka kantor

merek berhak membatalkannya.

10 Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
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1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka rumusan masalah yang hendak

diteliti adalah :

1. Bagaimana akibat hukum apabila merek yang telah didaftarkan ternyata

tidak dipergunakan dalam perdagangan?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi

akibat dari penghapusan merek atas merek terdaftar yang tidak

digunakan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini merupakan sasaran yang hendak dicapai atas

suatu permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan permasalahan tersebut

diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis mengenai kriteria

penggunaan merek dalam perdagangan.

2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis bagaimana akibat

hukum yang timbul apabila merek yang telah didaftarkan tidak

dipergunakan dalam perdagangan.

3. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis upaya hukum apa

yang dapat dilakukan untuk menanggulangi akibat penghapusan merek

atas merek terdaftar yang tidak digunakan.
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1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dilakukannya penelitian mengenai “Analisis Penghapusan

Merek Terhadap Merek Yang Sudah Tidak Dipergunakan Dalam Perdagangan”

1. Segi akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para

akademisi sebagai acuan serta pelengkap dalam rangka mempelajari

ilmu hukum, khususnya dalam ruang lingkup Hak Kekayaan

Intelektual berkaitan dengan merek, bagaimana kriteria penggunaan

merek dalam perdagangan dan akibat hukum apabila merek tidak

dipergunakan sebagaimana mestinya serta upaya hukum apa yang dapat

dilakukan untuk menanggulangi penghapusan merek yang tidak lagi

digunakan.

2. Segi Praktis

Diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran yang

bermanfaat bagi ilmu hukum secara praktis dalam hal kriteria

penggunaan merek dalam perdagangan dan apa akibat hukum apabila

merek itu tidak dipergunakan kembali serta upaya hukum apa yang

dapat dilakukan untuk menanggulangi penghapusan merek yang tidak

lagi digunakan.
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai:

1.1 Latar Belakang

Latar belakang adalah informasi yang menunjukkan atau

ingin ditonjolkan berkenaan dengan isu.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah kesenjangan antara “das Sollen”

dan “das Sein” yaitu “apa yang seharusnya” dan “fakta yang

ada”.

1.3 Tujuan Penelitan

Tujuan penelitian yaitu mengungkapkan sasaran yang ingin

dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian

mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah bagian yang menunjukkan

manfaat dari penulisan skripsi tersebut baik dari segi

akademis maupun dari segi praktis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian yang menggambarkan

isi skripsi secara garis besar (garis besar dari isi skripsi tiap

bab dan sub-babnya).

 


