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BAB I  

   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
		

Tidak dapat dipungkiri persaingan usaha pada jaman ini merupakan 

bagian yang tidak terelakkan dalam proses perdagangan barang maupun jasa. 

Seorang pengusaha akan berlomba-lomba untuk mempromosikan barang dan 

jasanya dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu cara untuk menarik 

perhatian konsumen adalah dengan menggunakan merek.  

Dalam memasuki era perdagangan bebas seperti sekarang, merek 

merupakan faktor penting sebagai basis pembeda yang sangat penting. Merek 

telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan digunakan untuk membedakan 

barang dan jasa yang satu dengan barang dan jasa lainnya. Merek dapat 

menjadi sebuah asset berharga bagi suatu perusahaan serta barang dan jasa, 

karena merek yang memuat harga suatu produk lebih bernilai dan dikenal oleh 

masyarakat.  

Kemajuan teknologi informasi serta transportasi dalam era globalisasi 

ini sangat pesat. Hal ini menyebabkan sebuah barang atau jasa yang 

diproduksi dan dipasarkan disuatu Negara, dalam rentang waktu yang singkat 

dapat pula dipasarkan dinegara lain. Hal tersebut didukung dengan pesatnya 

perkembangan media informasi berupa internet yang memungkinkan 
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pemasaran sebuah barang atau jasa tidak lagi mengenal batasan waktu dan 

negara.  

Didalam perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang 

diperdagangkan selalu menggunakan merek dagang. Perlu dicatat bahwa 

fungsi sebuah merek adalah untuk menjadi pembeda antara produk barang dan 

jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Selain menjadi pembeda, 

merek didalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan dari 

kualitas sebuah barang atau jasa.  

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal 

barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang 

bersangkutan dengan produsennya.1 Melalui merek, pengusaha dapat menjaga 

dan memberikan jaminan akan kualitas (a guarantee of quality) barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak 

jujur dari penguasaha lain yang bermaksud untuk merusak reputasinya. 

 Merek sebagai saran pemasaran dan periklanan (a marketing and 

advertising device) memberikan suatu informasi tertentu kepada konsumen 

mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Dengan 

perkembangan periklanan baik nasional maupun internasional dan dalam 

rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi 

nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan dapat membantu 

																																																													
	1	Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Kekayaan Intelektual Sejarah Teori dan 
Prakteknya di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hlm.170	
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produsen untuk menarik perhatian konsumen terhadap barang dan jasa yang 

mereka hasilkan.2 

Selain mengenai esensi dari merek itu sendiri, banyak hal yang harus 

dipahami dan dimengerti oleh produsen maupun pedagang, terutama untuk 

mendapatkan hak atas merek dan perkembangan hukumnya. Pedagang harus 

mengetahui landasan perundang-undangan dari merek serta bagaimana sejarah 

dari pengaturan merek itu sendiri. Diantaranya, hal itu termasuk fungsi merek, 

pengertian merek, pendaftaran merek serta penghapusan merek dan ketentuan 

lainnya yang berhubungan dengan penggunaan merek dan penggelolaannya.  

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli 

akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan 

bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-smbol ini akan membantu 

untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial 

yang bergerak dalam bidangnya dan kemudian menyediakan barang dan jasa. 

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

(trademark), nama usaha (business name), dan nama perusahaan (company 

name).3 

Secara kelembagaan World Trade Organization (WTO) merupakan 

suatu organisasi bertaraf internasional  yang bergerak di bidang perlindungan 

terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, dimana salah satunya adalah merek. 

																																																													
2	Rahmi Jened, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi,(Jakarta: Prenadamedia Group, 
2015) hlm 3 
3 Ibid.	
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Ketentuan perlindungan merek dagang ini tertuang secara tertulis di dalam 

Trade Related Aspect of Intelectual Property Right (TRIPs). TRIPs hanyalah 

sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur WTO, dan 

keanggotaan Indonesia pada WTO menyiratkan bahwa Indonesia secara 

otomatis terikat pada TRIPs.4 

Dengan meratifikasi TRIPs Agreement, Indonesia berharap dapat 

memberikan perlindungan bagi berbagai macam produk intelektual dari upaya 

pelanggaran hak atas produk, baik di bidang industri maupun perdagangan. 

Pemerintah juga berharap agar pelanggaran hak atas keaslian yang 

menyangkut Hak Cipta, Paten, Desain Produk, Rahasia Dagang, Merek, dan 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu juga dapat berkurang.  

Pengaruh TRIPs bagi Indonesia telah dapat dirasakan, serta tidak dapat 

diragukan lagi telah menjadi pendorong utama di balik aktifnya kegiatan 

pembuatan perundang-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme 

administrasi dan penegakan bidang HKI.5 

Secara normatif Persetujuan TRIPs bertujuan untuk mendorong 

terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih memadai dengan 6: 

1. Menetapkan standar minimum tentang perlindungan HKI; 

2. Menetapkan standar bagi administrasi dan pennegakan HKI; 

																																																													
4 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual, 
(Bandung: P.T. Alumni, 2002)  hlm. 25 
5 Ibid, hlm  31. 
6 Tim Lindsey dkk, Suatu Pengantar “Hak Kekayaan Intelektual”,(Bandung : P.T. Alumni, 2005) hlm. 
36	
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3. Menciptakan suatu mekanisme yang transparan; 

4. Menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat 

diperkirakan untuk menyelesaikan sengketa HKI di antara para 

anggota WTO; 

5. Memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa 

sistem HKI nasional mendukung tujuan-tujuan kebijakan public; 

6. Menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan 

sistem HKI.  

Secara umum HKI terbagi menjadi dua jenis yaitu Hak Kekayaan 

Industri dan Hak Cipta. Hak Kekayaan Indusrti meliputi merek, rahasia 

dagang, paten, desain industri, varietas tanaman serta desain tata letrak sirkuit 

terpadu. 

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 

angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 

atau jasa.7 Di Negara maju, symbol, logo, warna yang dipadukan dan dibentuk 

menjadi sebuah merek tidak hanya sebuah ciri dari sebuah merek barang dan 

jasa, tetapi merupakan strategi dari sang pemilik bisnis tersebut. Oleh karena 

itu, dalam hal pemilihan merek haruslah secara cermat dan hati-hati. 

Sebaiknya pemilihan merek harus lah mudah diingat dan memiliki ciri serta 

pembeda yang dapat diingat oleh konsumen.  
																																																													
7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1)  Tentang Merek 
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Merek juga akan memberikan manfaat kepada konsumen. Manfaat 

yang dapat dirasakan oleh konsumen adalah ketika konsumen  akan membeli 

suatu produk tertentu, pertama kali pasti akan melihat dari merek nya terlebih 

dahulu. Kebanyakan konsumen akan membeli produk dengan merek yang 

sudah biasa mereka beli, karena menurut mereka produk tersebut adalah 

produk yang memiliki kualitas serta sudah dipercayai karena memiliki 

reputasi yang baik didalam masyarakat. Disinilah peran penting merek 

diperlukan, agar para konsumen tidak salah serta dapat membedakan antara 

merek yang satu dengan merek yang lainnya.  

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena 

public sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa 

dengan merek tertentu. Suatu merek harus memiliki daya pembeda karena, 

pendaftaran merek memiliki kaitan terhadap monopoli atas simbol maupun 

nama dimana para pengusaha serta pejabat hukum tidak akan mau 

memberikan hak eksklusif atas merek tersebut kepada pelaku usaha. 

 Hal ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tersebut akan 

menghalangi pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena 

merek itu sendiri memiliki nilai ekonomis, merek memerlukan perlindungan 

hukum. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan wujud dari perlindungan 

itu sendiri.  
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Merek berbeda dengan hak cipta dimana merek harus didaftarkan 

terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan hak  

cipta akan timbul apabila ciptaan dari pencipta tersebut sudah diwujudkan 

dalam bentuk nyata dan bukan karena pendaftaran. Ketentuan yang mengatur 

tentang merek yang tidak dapat didaftarkan diatur dalam Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila mengandung salah satu unsur 

sebagai berikut8: 

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku,moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

2. Tidak memiliki daya pembeda; 

3. Telah menjadi milik umum atau; 

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa 

yang dimohonkan pendaftarannya. 

Dari ketentuan mengenai pengertian serta persyaratan suatu merek 

untuk dapat didaftarkan, dapat disimpulkan bahwa merek dapat diakui dan 

dapat dikategorikan sebagai merek terdaftar apabila memenuhi unsur berikut: 

1. Mempunyai fungsi pembeda yang dapat membedakan suatu 

merek dagang dengan merek dagang lainnya; 

2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur-unsur : 

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

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut); 
																																																													
8		Ahmadi Miru, Hukum Merek, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2005) hlm. 14	
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3. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum; 

4. Bukan menjadi milik umum; 

5. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang, 

atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.  

Seiring dengan pesatnya kemajuan perdagangan barang dan jasa yang 

semakin pesat, maka diperlukan untuk menyusun sebuah aturan internasional 

yang dapat memberikan perlindungan di bidang merek. Oleh karena itu 

dibentuklah sebuah konvensi baru yaitu Paris Convention for The Protection 

of Industrial Property, yang didalamnya diatur mengenai perlindungan merek 

yang didaftarkan, syarat-syarat pendaftaran merek, merek jasa, merek 

kolektif, dan nama dagang.  

Pengaturan mengenai perkembangan merek di Indonesia beberapa kali 

mengalami perubahan. Reglemen Industrieele Eigendom Kolonien 1912 

merupakan pengaturan merek yang pertama di Indonesia dan kemudian 

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang 

Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pada Tahun 1992, Undang-undang 

tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan tersebut diganti dengan 

Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.  

Indonesia merupakan bagian dari WTO (World Trade Organisation), 

sehingga pada tahun 1997 pengaturan tentang merek disempurnakan melalui 

Undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang merek. Perubahan terakhir adalah 
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pengatran merek di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 

2001 tentang Merek.  

Berbagai perubahan tentang pengaturan merek tersebut dilakukan guna 

untuk menanggulangi serta mencegah adanya pelanggaran merek yang dapat 

menimbulkan kerugian baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Berbagai 

pengaturan-pengaturan serta perubahan-perubahan yang dilakukan diharapkan 

dapat meminimalisasi pelanggaran merek yang dapat merugikan pemilik 

merek tersebut.  

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu terminologi 

hukum Indonesia yang diterjemahkan dan diartikan dalam bahasa Ingris yaitu 

Intellectual Property Rights. Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual 

Property Rights merupakan hak yang melekat pada suatu produk atau barang 

hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan ini 

sangat penting, mengingat biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh penemu 

tidak sedikit. 9 

Manfaat perlindungan terhadap karya intelektual dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang kepentigan. Bagi penghasil karya itu sendiri, untuk 

melindungi investasi dalam bentuk waktu, tenaga dan pikiran yang telah 

dicurahkan dalam menghasilkan karya intelektual agar mereka dapat 

menikmati keuntungan dari hasil karya intelektualnya. Bagi masyarakat luas, 

																																																													
9	Taryana Soenandar, Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean,(Jakarta : Sinar Grafika,2007) 
hlm. 1	
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secara tidak langsung mereka mendapatkan manfaat berupa tersedianya 

produk-produk yang lebih baik dan berkualitas serta lebih kompetitif yang 

diproduksi oleh para pelaku usaha tersebut.10 

Bagi pelaku usaha, dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk 

meningkatkan kualitas daya dari kompetisi usaha. Sistem HKI sebenarnya 

monopoli yang diberikan Negara untuk menggunakan suatu karya intelektual 

untuk jangka waktu tertentu. Dengan adanya sistem HKI bagi para pelaku 

usaha, maka pelaku usaha dapat membangun daya kompetisi karena monopoli 

usaha terbangun. 11 

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap 

orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya 

merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat 

mutlak yang harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. 12  

 Pendaftaran merek merupakan cara yang sesungguhnya untuk 

melindungi merek dari pemilik merek yang sesungguhnya, serta cara bagi 

Negara untuk memberi perlindungi bagi merek yang sudah didaftarkan.        

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Merek 

terdarftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun 

sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat 

																																																													
10	Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat Pengkajian 
Hukum,2004) hlm. 4-5 
11 Ibid. Hal 5 
12 OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 348 
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diperpanjang.  Seseorang yang ingin meminta pendaftaran mereknya, ia harus 

mengajukan permintaan secara tertulis dan di tanda tangani dalam bahasa 

Indonesia kepada Kantor Merek.13 Pendaftaran merek merupakan syarat 

mutlak untuk melindungi merek. Hal tersebut ditentukan  didalam Pasal 3 

`Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa: 

“ Hak atas merek eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek  

dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada 

pihak lain untuk menggunakannya.” 

Dengan begitu banyaknya merek terdaftar di Indonesia, hal tersebut 

membuktikan betapa pentingnya  suatu merek dalam dunia perdagangan. 

Tidak dapat disangkal hal ini juga dapat menimbulkan banyak sengketa-

sengketa yang terjadi. Masyarakat yang berlomba-lomba untuk membuat 

sebuah merek bagi barang dan jasa serta perdagangan mereka, menimbulkan 

banyak nya merek terdaftar yang tidak terpakai. Meskipun merek tersebut 

tidak terpakai, pemilik merek terkadang tidak mau jika merek mereka 

dihapus. Terkadang mereka melakukan hal tersebut guna untuk melindungi 

merek dagang mereka. 

Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang ingin 

mendaftarakan produk merka dengan merek yang sama. Karena itu Dirjen 

HaKi memiliki wewenang untuk melakukan penghapusan merek. Hal ini 

datur didalam UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Atas dasar 
																																																													
13 Op.cit Taryana Soenandar,hlm. 73 
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pemikiran tersebut maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan 

sensdiri ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menngunakannya, 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek juga membatasi hak-

hak eksklusif pemilik merek tersebut.  

Dari uraian-uraian diatas dapat dipahami jika Undang-undang 

mengatur penghapusan atas merek yang telah didaftar dan tidak digunakan 

dalam perdagangan dalam suatu waktu tertentu. Ketentuan mengenai 

penghapusan merek terdaftar yang tidak dipergunakan dalam perdagangan 

tersebut diatur dalam Pasal 661 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, 

bukanlah merupakan suatu ketentuan yang bersifat memaksa.  

Artinya tidak semua merek terdaftar yang tidak dipergunakan dalam 

perdagangan selama 3 tahun berturut-turut harus dihapuskan pendaftarannya, 

tetapi hanya dapat dihapuskan apabila ada pihak yang mengajukan 

permohonan penghapusan pendaftaran merek. Hal ini terdapat pada ketentuan 

Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi : “ 

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan 

atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik 

Merek yang bersangkutan.”  
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Salah satu contoh penghapusan merek terdapat dalam kasus sengketa 

antara Sinko Kogyo Kabushiki Kaisha (Penggugat)  Direktorat Hak Kekayaan 

Intelektual. Direktorat Merek (Tergugat).  

Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama yang beritikad baik 

atas merek dagang terkenal SINKO yang telah terdaftar di Jepang dan 

berbagai Negara lain antara lain Australia, Kamboja, China, Korea, Malaysia, 

Taiwan, Thailand dan Vietnam. Penggugat telah mendaftarkan merek tersebut 

pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 

No. 317184 untuk melindungi jenis barang A.C (pendingin udara), 

A.C/pendingin kamar, alat pembersih udara, alat pembersih udara kamar, alat 

penguap kamar, dan suku cadangnya. 

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 28 Undang-undnag No.19 tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 14 tahun 2001 

tentangMerek, maka Merek SINKO terdaftar milik penggugat sepatutnya 

mendapat perlindungan hukum dari Negara Republik Indonesia. Tergugat 

tanpa didasari alasan-alasan hukum yang kuat  ternyata telah menerbitkan 

Surat Keputtusan Nomor H4.HC.UM.02.02-1717 tanggal 29 Agustus 2001 

perihal penghapusan pendaftaran merek terdaftar No.317184 milik penggugat 

dengan mencoret merek tersebut dari daftar umum merek. 

 Penggugat merasa inisiatif penghapusan yang dilakukan oleh tergugat 

adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan penggugat mengingat 
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penghapusan dengan alasan adanya informasi tidak dipergunakannya merek 

SINKO milik penggugat adalah tidak benar, karena sampai saat ini merek 

SINKO tersebut masih dipergunakan oleh penggugat untuk perdagangan.  

Penggugat merasa sangat keberatan terhadap Surat Keputusan 

Tergugat Nomor: H4.HC.UM.02.02-1717 tanggal 29 Agustus 2001 tersebut, 

mengingat Surat Keputusan tersebut tanpa didasari alasan-alasan hukum yang 

kuart dan sah menurut hukum serta sangat merugikan bagi penggugat. Oleh 

karena itu Surat Keputusan tergugat tersebut patut dan tidak adil untuk 

dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah.  

Sebelum tergugat menerbitkan Surat Keputusannya tersebut, 

penggugat telah beberapa kali mengirimkan  surat kepada tergugat yakni Surat 

Penggugat tertanggal 10 Mei 2001, tertanggal 8 Agustus 2001 dan tertanggal 

27 Agustus 2001 dengan disertai bukti-bukti masih dipergunakannya merek 

SINKO untuk dipergunakan untuk diperdagangkan.  

Gugatan tersebut diajukan berdasarkan Pasal 61 ayat (5) Undang-

undang No. 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

No.14 Tahun 1997 dan diubah dengan Undang-undang No.15 Tahun 2001 

tentang merek, yang menyebutkan: “keberatan terhadap keputusan 

penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diajukan kepada Pengadilan Niaga”, Oleh karenanya gugatan ini sangatlah 

beralasan dan berdasar, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan untuk 

seluruhnya; 
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Pengadilan memutuskan  bahwa surat Keputusan Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual (tergugat) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum. Pengadilan niaga mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya dan 

menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 

H4.HC.UM.02.02-1717 tanggal 29 Agustus 2001 perihal Penghapusan 

Pendaftaran Merek terdaftar No. 317184.  

Pengadilan memutuskan untuk menghukum tergugat untuk 

medaftarkan kembali merek dagang SINKO No. 317184 dalam Daftar Umum 

Merek dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.  

Meskipun mengenai penghapusan merek di Indonesia telah diatur 

dalam Pasal 61 sampai Pasal 67 UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 

tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi penyimpangan dalam hal 

penghapusan merek. Seperti yang telah dibahas, bahwa hak merek merupakan 

suatu hak khusus yang Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam 

Daftar Umum Merek, hak yang diberikan ini menimbulkan suatu hak untuk 

memonopoli.  

Dengan kata lain, ketika kekuatan hukum dari pendaftaran suatu 

merek tersebut telah dihapus, maka nama dari kepemilikan yang sebagaimana 

tercantum dalam sertifikat merek tersebut juga terhapus, dan Negara dapat 

mempertimbangkan lagi kepentingan pihak ketiga yang ingin mendaftarkan 

merek tersebut.  
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Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis memiliki 

ketertarikan untuk menulis skripsi berjudul : “ANALISIS YURIDIS 

TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK BERDASARKAN PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR NO. 02 PK/N/HaKI/2002. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini:  

1. Bagaimana prosedur penghapusan Merek terdaftar di Indonesia? 

2. Bagaimana pertimbangan dan landasan hukum Ditjen HaKi sebagaimana 

dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2PK/N/HAKI/2002 

sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses suatu pendaftaran sebuah merek, serta 

mengetahui apa penyebab sebuah merek dapat dihapuskan, siapa yang 

memiliki wewenang untuk menghapus sebuah merek.  

2. Untuk mengetahui pertimbangan yang diambil oleh Ditjen HaKi dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2PK/N/HAKI/2002 sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan penulis dalam membuat skripsi ini memiliki 

dua manfaat, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dalam aspek 

hukum bisnis, khususnya mengenai penghapusan merek-merek terdaftar 

yang tidak dipakai selama tiga tahun berturut-turut.  

2. Secara Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pihak yang terkait dengan permasalahan merek, terutama dalam 

permasalahan penghapusan merek-merek terdaftar, serta masyaraat pada 

umumnya dan juga praktisi hukum.  

1.5 Sistematika Laporan Hasil Penelitian  

      Laporan hasil penelitian ini akan ditulis dalam 5 Bab yaitu: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Didalam Bab ini berisin latar belakang masalah yang akan di telusuri,      

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisikan uraian-uraian untuk memberikan penjelasan    

mengenai sejarah Undang-undnag Merek, dan tata cara penghapusan 

serta pendaftaran Merek. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 

prosedur pengumoulan data, pendekatan yang dilakukan serta 

hambatan yang dialami penulis dalam melakukan penelitian ini. 

BAB IV     : ANALISIS KASUS 

Didalam Bab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap (a) 

prosedur pendaftaran serta penghapusan merek terdaftar di 

Indonesia; dan (b) kewenangan Ditjen Hki dalam proses 

pendaftaran suatu merek. 

BAB V    : KESIMPULAN DAN SARAN 

       Bab ini terdiri dari keismpulan dan saran yang memiliki kaitan         

dengan permasalahan yang diteliti dan dihubungkan dengan analisis 

yang dilakukan. 

1.1 KESIMPULAN 

      Yang menjadi kesimpulan dari analisis ini adalah, 

persyaratan Formal pendaftaran merek menyangkut dokumen 

administratif yang harus dilampirkan dalam surat permohonan. 

Persyaratan formal ini tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Tahun 2001, kemudian Permohonan diajukan secara tertulis 
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dalam bahassa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Direktorat 

Jenderal berwenang menghapus sebuah merek terdaftar yang 

tidak terpakai selama 3 tahun berturut-turut, atau jika merek itu 

dipakai bukan untuk peruntukannya.  

1.2 SARAN 

     Saran penulis berhubungan dengan penulisan ini adalah 

bahwa Direktorat Jenderal harus dapat lebih tegas dalam hal 

penghapusan merek. Karena penghapusan merek telah diatur 

dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 

Dengan demikian, Direktorat Jenderal memiliki kewenangan 

penuh terhadap pertimbangan penghusan merek di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 




