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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna 

dilengkapi dengan akal, pikiran dan hati sehingga dapat saling berinteraksi 

antar sesama umat manusia. Akal dan pikiran manusia yang dirancang 

sedemikian rupa oleh Tuhan mampu menghasilkan ide-ide kreatif yang 

diwujudkan melalui karya yang inovatif didalam kehidupan 

bermasyarakat. Karya yang inovatif ini dapat berupa barang maupun jasa. 

Barang maupun jasa disini kemudian diperjualbelikan didalam 

perdagangan yang dimana menimbulkan interaksi atau hubungan yang 

saling menguntungkan antara produsen (pemegang usaha/pencipta 

karya/pemilik ide) dengan konsumen (masyarakat). 

Dalam dunia perdagangan yang disinggung diatas, merek menjadi 

sebuah simbol atau tanda yang dihubungkan dengan barang atau jasa yang 

menjadi sebuah pembeda dengan barang atau jasa yang beredar di pasaran. 

Merek sering biasanya disebut dengan Trademark (™), Registered (®), 

atau Copyright (©). Kebutuhan untuk menunjukkan identifikasi sumber 

asal barang lebih dirasakan lagi manfaat pemberian merek.1 Keberhasilan 

para pelaku bisnis didukung juga oleh peranan merek sebagai alat promosi 

yang dimana saat mempromosikan barang atau jasanya cukup dengan 

																																																								
1 Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1996), hal.35 
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menyebutkan mereknya yang berfungsi sebagai identitas kepemilikan atas 

barang dan jasanya. Dunia industri terus berkembang secara dinamis 

(selalu bergerak) yang dimana menimbulkan persaingan yang ketat, 

semakin menumbuhkan kesadaran para pelaku bisnis akan pentingnya 

sebuah merek. 

Keberadaan merek dapat lebih memudahkan konsumen 

membedakan produk, yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk 

lain, sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun 

atribut lain, yang melekat pada merek.2 Merek juga salah satu karya 

intelektual, yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi 

terutama dalam bidang perdagangan barang dan jasa. Hal yang tak kalah 

penting, merek memiliki unsur-unsur yang memiliki daya pembeda warna 

yang dikombinasikan dan berfungsi untuk membedakan barang atau jasa, 

yang satu dengan yang lainnya, yang sejenis dalam satu kelas. Merek 

harus merupakan suatu tanda, yang dapat dicantumkan pada barang 

bersangkutan atau bungkusan suatu barang.3 

Pada persepsi merek mempunyai nilai tambah khusus jika merek 

yang bersangkutan sudah dikenal oleh banyak konsumen sehingga 

merupakan “roh” ekonomi perusahaan.4 Dengan demikian, perusahaan 

dapat mengalihkan atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk 

																																																								
2 Darmadi Durianto, dkk. Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas perilaku Merek, 
(Jakarta : Gramedia Utama Pustaka,2001), hal. 2 
3 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : Citra 
Aditya,2001), hal. 120-12. 
4 Insan Budi Maulanda dan Yoshiro Sumida, Perlindungan Bisnis Merek Indonesia, (Jakarta : 
Pustaka Sinar Harapan,1994), hal. 20 
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memperluas usahanya, meningkatkan pendapatan hingga terciptanya 

lapangan pekerjaan yang lebih luas. 

Pada waktu konsumen membuat keputusan, kekuatan identitas 

suatu merek akan meningkatkan peluang pasar karena konsumen akan 

terus mengingat merek tersebut. Hal ini juga akan memberikan kontribusi 

terhadap persepsi akan kualitas produk tersebut, termasuk mendorong 

loyalitas konsumen sehingga membelinya lagi. Meskipun harganya sedikit 

lebih mahal dibandingkan merek lain, namun karena konsumennya loyal 

terhadap produk tersebut maka konsumen tetap akan membelinya.5 

Harus diakui, merek memiliki keuntungan ekonomis yang besar, 

karena sangat berperan penting dalam kemajuan sebuah perusahaan. Oleh 

karena itu, sudah seharusnya disediakan instrumen perlindungan atas 

merek tersebut agar orang lain tidak membuat merek yang sama ataupun 

menjiplaknya. Ketika sebuah merek menjadi terkenal, akan ada barang-

barang palsu yang menggunakan merek dagang yang sama. Hal itu tentu 

saja merugikan produsen produk tersebut dan juga langsung merugikan 

konsumen pengguna merek. Maka dari itu untuk memberikan 

perlindungan atas merek, maka dilakukan pendaftaran atas merek pada 

instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual.6  Tetapi perlu disadari bahwa pendaftaran suatu 

merek, harus memenuhi persyaratan yang ada menurut ketentuan-

ketentuan yang berlaku. 
																																																								
5 Ibid., hal. 27 
6 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi 
Hukumnya di Indonesia, (Jakarta : PT Alumni,2003), hal. 320 
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Pada hakikatnya, merek harus mempunyai daya pembeda, oleh 

karena itu, penamaan atas suatu merek harus berbeda satu dengan yang 

lainnya.7 Dengan dilakukan pendaftaran dan dikeluarkannya sertifikat atas 

merek, maka merek yang dimiliki telah mendapatkan perlindungan hukum 

sehingga pihak lain tidak bisa menciptakan atau menggunakan merek yang 

sama. 

Keuntungan mendaftarkan merek adalah untuk melindungi merek, 

menghindari penipuan merek maupun perbuatan curang yang dilakukan 

oleh pihak lain, yang tidak bertanggung jawab dan ingin mendapatkan 

keuntungan ekonomis atas suatu merek. 8 Seiring dengan ketatnya 

persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa, merek menjadi 

sebuah hal yang sering menjadi objek pembajakan. Pembajakan dalam 

merek, biasanya meliputi persamaan pada keseluruhan dan persamaan 

pada pokoknya. Pelanggaran ini sering terjadi meskipun merek yang telah 

didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dimana 

merek hasil tiruan tersebut juga didaftarkan kepada Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual dan mendapatkan sertifikat pendaftaran. Hal ini 

merupakan salah satu permasalahan dalam bidang Hak Kekayaan 

Intelektual terutama bidang merek.9 

																																																								
7 O.K Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama (Jakarta : PT Raya Grafindo 
Persada,1995), hal. 267 
8 Puspa Kriselina, Pentingnya Membangun Merek Dagang, (diterbitkan pada Buletin Konvergensi 
edisi X tanggal 16 Oktober 2006). 
9 Ahmadi M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung : PT Refika 
Aditama,2004), hal. 11 
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Kasus sengketa merek terdaftar, harus menjadi cerminan dan 

peringatan kepada pelaku usaha supaya lebih berhati-hati dengan 

pendaftaran merek. Alasan terbesar terjadinya pembajakan merek oleh 

pihak lain biasanya terjadi karena sifat dasar kita sebagai manusia memang 

meniru / menjiplak, termasuk didalam hal menciptakan merek. Alasan lain 

adalah karena membuat merek sendiri memerlukan biaya besar dan 

prosedur pendaftaran yang cukup rumit. Kembali lagi kepada fungsi dasar 

sebuah merek adalah untuk mempermudah pengiklanan atau promosi 

sebuah produk pelaku usaha kepada masyarakat sehingga masyarakat 

tertarik untuk menggunakan atau membeli produk tersebut, karena fungsi 

tersebut pihak yang ingin produknya mudah dikenal lalu meniru merek 

yang sudah terkenal tersebut. 

Berkenaan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengkaji secara mendalam tentang kasus sengketa merek antara merek 

“BIORE” (Kao Corporation) dan merek “BIORF” (PT. Sintong Abadi). 

Kasus ini bermula pada 2012 silam dimana Kao Corporation mendapati 

merek sabun BIORF beredar di pasaran. Merasa dirugikan, Kao 

Corporation sebagai produsen dari BIORE menggugat PT. Sintong Abadi 

karena telah mendompleng merek BIORE yang sudah lama ada dan 

terkenal menjadi sebuah merek baru yaitu BIORF. BIORF mendompleng 

merek Biore untuk produk kosmetika, bedak untuk wanita, minyak wangi, 

lotion kulit, shampoo dan sabun mandi. Merek BIORF memiliki konsep 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek BIORE. Kao 
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Corporation telah menggunakan merek dagang BIORE sejak Februari 

1980 dan merek yang telah terdaftar sejak 17 Juni 1982, sehingga BIORE 

ini sudah sangat lama dan sangat terkenal. 

Sengketa merek ini disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

(PN Jakpus). Dalam dalil gugatanya, Kao Corporation telah mendaftarkan 

merek BIORE ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak 17 

Juni 1982. Sedangkan merek BIORF baru terdaftar sejak 7 Februari 2011. 

Jadi, Kao Corporation menganggap BIORF telah menduplikat merek 

Biore yang sudah terkenal. Tak disangka, BIORE kalah dalam pengadilan 

tingkat pertama dikarenakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencabut 

gugatannya pada tanggal 24 Mei 2012. 

Sengketa ini dilanjutkan ke Mahkamah Agung karena Kao 

Corporation mengajukan kasasi. Kao Corporation pun memenangkan 

pengadilan dengan Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012. Sidang ini diketuai oleh I 

Made Tara S.H, membatalkan merek dagang BIORF dengan alasan 

adanya persamaan pada pokoknya pada merek BIORE untuk kelas barang 

nomor 3 yaitu produk kosmetika, bedak untuk wanita, minyak wangi, 

lotion kulit, shampoo dan sabun mandi. Merek BIORE adalah merek yang 

pertama terdaftar sejak 17 Juni 1982 dengan No. 164670. Kemudian 

merek itu diperpanjang lagi pada 27 Oktober 1993 dan diperpanjang kedua 

kali dibawah daftar No. 496355 tertanggal 31 Desember 2001. Merek 

BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE untuk 

kelas barang nomor 3 dengan nomor registrasi IDM000292510. 
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Gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada alasan pelanggaran 

terhadap ketentuan-ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 

5 butir (a) dan Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), dan Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut : 

Pasal 4 : “Merek tidak dapat didaftar atas dasar 
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad 
tidak baik. 
Pasal 5 butir (a) : “Merek tidak dapat didaftar apabila 
merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini : 

a) Bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, moralitas agama, 
kesusilaan atau ketertiban umum. 

Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b) : “Permohonan harus 
ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut : 

a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang 
sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/dan atau 
jasa yang sejenis; 

b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal 
milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. 

Pasal 6 ayat (2) : “ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang 
dan/jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi 
persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Dalam hal pengajuan waktu gugatan sebagaimana diatur dalam 

pasal 69 Undang-Undang merek yang berbunyi : 

1. Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam 
jangka waktu 5(lima) tahun sejak tanggal pendaftaran 
merek; 

2. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu 
apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan 
Moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; 
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Dengan dalil ini, BIORE dapat mengajukan pembatalan merek 

dikarenakan merek daftar tergugat terdaftar sejak 7 Februari 2011 atau 

kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatu dalam Pasal 

69 ayat (1) diatas, sehingga gugatan pembatalan merek masih dalam 

tenggang waktu yang ditentukan. 

Atas dalil Pasal 6 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Merek No. 15 

Tahun 2001, permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 

pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa 

yang sejenis. 

Penjelasan akan Pasal 6 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Merek 

No. 15 Tahun 2001, yang dimana menyebutkan bahwa persamaan pada 

pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur 

yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat 

menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara 

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun 

persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 

Pada faktanya, persamaan pada pokoknya terjadi pada nama merek 

itu sendiri yaitu BIORE dan BIORF. Kedua merek adalah merek kata yang 

sama-sama terdiri dari 5 (lima) huruf. Dari kelima huruf tersebut disusun 

dengan 4 huruf pertama yang sama, yaitu B, I, O, R dan ditempatkan 

dalam urutan yang sama pula. Kedua merek yang dibandingkan diatas, 

juga dituliskan dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan huruf-
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huruf besar balok atau huruf kapital. Secara keseluruhan visual terlihat 

bahwa, hanya 1 unsur yang menyisakan perbedaan antara kedua merek 

yang dibandingkan, yaitu huruf terakhir dari masing-masing merek, huruf 

E pada merek BIORE dan huruf F pada merek BIORF. 

Untuk persamaan yang kedua, yaitu pada jenis barang yang dijual 

yaitu pada kelas barang nomor 3. Merek BIORE mendaftarkan sabun-

sabun, busa-busa untuk membersihkan, wangi-wangian, kosmetika, 

shampoo-shampoo, sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut, sediaan-

sediaan untuk perawatan rambut dengan nomor pendaftaran 496355. 

Sementara merek BIORF mendaftarkan segala macam kosmetika, segala 

macam bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, 

lotion kulit, shampoo, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, cream-

cream kulit, cream-cream muka, handbody, kapas kecantikan, cat rambut, 

kutek kuku, deodorant stick dan lipstick. Disini membuktikan bahwa 

semua jenis barang-barang yang diajukan perlindungannya oleh BIORF, 

adalah barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang telah 

dilindungi dalam pendaftaran merek BIORE oleh penggugat. 

Atas dalil Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek No. 15 

tahun 2001, permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah 

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

Penjelasan akan Pasal 6 ayat (1) butir (b) menyebutkan bahwa 

penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
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keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang 

sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat 

mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping 

itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena 

promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara 

didunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran 

merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap 

cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lemabaga yang bersifat 

mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai 

terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan. 

Alasan ketertarikan penulis pada kasus ini adalah tentang 

pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat yang menyatakan tidak ada persamaan pada pokoknya berdasarkan 

pertimbangan bahwa merek BIORF memiliki arti kata dan merek BIORE 

tidak memiliki arti kata. Termohon kasasi (dahulu tergugat) telah 

mendalilkan bahwa pendaftaran merek BIORF yang melewati tahap-tahap 

procedural yang diatur dalam Undang-Undang Merek sebagai dasar untuk 

membuktikan bahwa merek BIORF diajukan berdasarkan itikad baik, 

tidak bertentangan dengan ketertiban umum, atau tidak memiliki 

persamaan dengan merek terdaftar, ataupun merek terkenal, dimana 

faktanya menunjukkan kesalahan dalam memahami dan mengerti secara 

mendasar mengenai apa yang diatur dalam Undang-Undang Merek. 
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Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan fatal dalam melakukan penerapan 

hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan perkara 

pembatalan merek, yang seyogyanya dipertimbangkan dengan dasar 

hukum Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4, Pasal 5 butir (a), Pasal 6 ayat (1) butir 

(a) dan (b) dan Pasal 6 ayat (2), Justru dipertimbangkan dengan dasar 

hukum Pasal 76 Undang-Undang Merek. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul : “TINJAUAN 

YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK ANTARA BIORE 

MELAWAN BIORF (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 590 

K/Pdt.Sus/2012). 

1.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu : 

1. Bagaimana kriteria dari persamaan pada pokoknya dalam 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek? 

2. Bagaimana konsep dari persamaan pada pokoknya 

dikaitkan dengan kasus No. 590K/Pdt.Sus/2012? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah 

dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah 

sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui kriteria dari persamaan pada pokoknya 

dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek. 

2. Untuk mengetahui prosedur pembatalan sebuah merek 

dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek. 

1.4 Manfaat Penilitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah 

dikemukakan diatas, maka manfaat penelitian dapat diambil melalui 2 sisi 

yang berbeda yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis, sekurang-kurangnya dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan kepada dunia pendidikan di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk menambah wawasan penulis mengenai hukum 

perdata khusus mengenai HAKI terutama dalam bidang 

merek. 

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan 

kinerja lembaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual yang bersangkutan dalam dunia HAKI terutama 

dalam hal merek. 
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Dapat menjadi pertimbangan didalam dunia HAKI pada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai 

solusi atas permasalahan yang muncul pada sengketa HAKI 

terutama dalam sengketa merek. 

Dapat menjadi bahan pertimbangan atau dikembangkan 

lebih lanjut serta menjadi referensi bagi penulis berikutnya 

terhadap penelitian yang sejenis dengan ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi dalam lima bab untuk memudahkan 

pembahasan sesuai dengan maksud tujuan dari penelitian. Sistematika 

penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai beberapa 

hal yang perlu diketahui mengenai teori Hak Kekayaan Intelektual, teori 

merek, pendaftaran merek, teori persamaan merek, teori penghapusan dan 

pembatalan merek, gugatan pelanggaran merek terdaftar, ketentuan pidana 

dan penyidikan tindak pidana hak atas merek dan landasan konseptual. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Dalam bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, prosedur 

pengambilan bahan penelitian, sifat analisis, hambatan penelitian dan 

penanggulangannya. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini merupakan bab yang paling inti dari judul skripsi ini, yang 

berpangkal atau bersumber dari uraian-uraian dan pokok-pokok pikiran 

pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini akan diketengahkan analisis 

hukum atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari skripsi ini, 

dan disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan inti atau isi pokok 

yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu 

juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat 

mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk kemajuan 

bersama. Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil 

kesimpulan. 
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