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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 
A. Perlindungan Hukum 

a. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu kata 

“perlindungan” dan kata “hukum”. Adapun pengertian perlindungan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tempat berlindung, hal 

(perbuatan dan sebagainya) memperlindungi,
23

 dapat diartikan bahwa 

perlindungan merupakan tempat berlindung bagi pemilik  merek terdaftar. 

Sedangkan pengertian hukum menurut E. Utrecht hukum merupakan 

himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib 

dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota 

masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat 

menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.
24

 

Tidak berbeda dengan pendapat E. Utrecht, J.C.T. Simorangkir dan 

Woerjono Sastro Pranoto mengatakan bahwa hukum itu merupakan 

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah 

laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan 

yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi 

berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentus.
25
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Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, h. 674. 
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Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 14. 
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Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang 

bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan 

normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang 

tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana 

caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.
26

 

Perlindungan hukum diberikan kepada badan-badan atau perseorangan 

yang berhak atas suatu merek sehingga mendapatkan perlindungan dari 

berbagai tindakan pelanggaran merek seperti peniruan, pemalsuan, 

pemakaian tanpa hak, serta penjiplakan yang akan menimbulkan kerugian 

kepada pemilik merek tersebut. 

 

b. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan 

kepada merek-merek terdaftar dari tindakan-tindakan pelanggaran merek 

yang dapat menimbulkan kerugian kepada pemegang hak merek. 

Perlindungan hukum terhadap HAKI secara umum bertujuan untuk :
27

 

a) memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu 

terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya; 

b) menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang 

selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih 

payah mereka; 
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c) memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau 

penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru 

dan khas; 

d) mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat; 

e) mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif; 

f) mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia; 

g) mencegah kemungkinan terjadinya publikasi dan peniruan karya 

intelektual; 

h) memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa; 

i) mendorong kemajuan di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengembangan; 

j) memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan 

pelanggaran pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, 

sehingga dapat dijamin bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual hanya 

diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak; 

 

Ada beberapa manfaat dari perlindungan merek, yaitu:
28

 

a) merek dapat menghasilkan income bagi perusahaan melalui lisensi, 

penjualan, komersialisasi dari merek yang dilindungi; 

b) merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan di mata investor dan 

insitusi keuangan; 

c) dalam penjualan atau merger asset merek dapat meningkatkan nilai 

perusahaan secara signifikan; 
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d) merek meningkatkan performance dan competitiveness/daya saing. 

e) dengan pendaftaran merek membantu perlindungan dan penegakan 

haknya. 

 

B. Hak Atas Kekayaan Intelektual 

a. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual 

Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dapat diartikan sebagai hak 

atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena 

adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi.
29

 Karya-karya yang timbul atau lahir dari 

kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai yang dapat memberikan 

manfaat dan menjadi kebutuhan baik bagi pencipta maupun bagi orang 

lain. 

Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah menjelaskan bahwa Hak 

Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan 

kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diekspresikan 

kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat 

serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai 

ekonomi.
30

 

Hak Atas Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah hasil 

pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan 

diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain 
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Rachmadi Usman, op. cit., h. 2. 
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Nina Nuraini, Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna 

Peningkatan Daya Saing Agribisnis), (Bandung: Penerbit Alfabet, 2007), h. 11. 
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tersebut dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, seseorang yang 

memiliki hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat diberikan royalti 

atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan 

hak atas kekayaan intelektualnya tersebut.
31

 

 

b. Jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual 

a) Hak Cipta (copyrights) 

Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
32

 

b) Hak Paten (patent) 

Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada investor 

atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu 

tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan 

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
33

 

c) Merk (trademark) 

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

angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 
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Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), h. 215. 
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Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa.
34

 

d) Desain Industri 

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 

daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga 

dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan 

suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan.
35

 

e) Rahasia Dagang 

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di 

bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena 

berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh 

pemilik rahasia dagang.
36

 

f) Indikasi Georgafis (geographical indications) 

Indikasi geografis adalah indikasi-indikasi yang menunjukkan tentang 

asal barang dari suatu negara anggota, suatu daerah atau tempat dalam 

wilayah, dimana sudah menjadi kualitas, reputasi atau karakter dari 

barang yang dimaksud.
37

 

g) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
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Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah 

jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-

kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang 

sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara 

terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk 

menghasilkan fungsi elektronik (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2000 Pasal 1 butir 1).
38

 

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga 

dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen 

tersebut adalah aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam 

suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan 

untuk persiapan pemuatan sirkuit terpadu.
39

 

h) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang 

diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh 

pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 butir1 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014).
40

 

  

c. Prinsip-prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual 

a) Prinsip Keadilan (the principle of natural justice) 

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan 

hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. 
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Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti 

adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. 

Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta 

berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut, yang disebut hak.
41

  

b) Prinsip Ekonomi (the economic argument) 

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil 

kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang 

dieksperikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang 

memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, 

maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis 

manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang 

kehidupannya di masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual 

merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari 

kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya 

dalam bentuk pembayaran royalty dan technical fee.
42

 

c) Prinsip Kebudayaan (the culture argument) 

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang 

dibakukan dalam sistem hak atas kekayaan intelektual adalah suatu  

usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang 
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diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk 

mendorong melahirkan ciptaan baru.
43

 

d) Prinsip Sosial (the social argument) 

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai 

perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain 

akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga 

masyarakat. Hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan 

kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, 

akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan 

itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya 

hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum 

itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.
44

 

 

C. Merek 

a. Pengertian Merek 

Pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Pasal 1 ayat (1) Tentang Merek dan Indikasi Geografi, merek adalah tanda 

yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, 

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

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

unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi 
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oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 

dan/atau jasa. 

Sedangkan pengertian merek menurut beberapa ahli, yaitu : 

(a) Tirtaamidjaya, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu 

tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, 

gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis 

lainnya.
45

 

(b) Rachmadi Usman, suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan 

mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis 

yang dibuat pihak lain.
46

 

(c) Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan merek sebagai tanda 

yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) 

pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Cap (tanda) yang 

menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.
47

 

 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa merek 

merupakan tanda pengenal pada suatu barang yang berfungsi sebagai 

pembeda dari barang sejenis lainnya. Merek disebut juga sebagai identitas 

atau pengenal yang menunjukkan kualitas suatu produk sehingga 

memudahkan konsumen dalam memilih barang. 
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b. Fungsi Merek 

Merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang 

dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa 

yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang 

dibuat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan merupakan 

barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk 

membedakannya.
48

 

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan 

perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh 

Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI) bahwa masalah 

paten dan trademark di Indonesia memagang peranan yang penting di 

dalam perekonomian Indonesia, terutama berkenaan dengan 

berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.
49

 

 

c. Jenis Merek 

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa merek meliputi 

merek dagang dan merek jasa. 

a) Merek dagang 

Merek dagang menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu merek yang 

digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 
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beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan barang sejenis lainnya. 

b) Merek jasa. 

Merek jasa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu merek yang 

digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan jasa sejenis lainnya. 

 

d. Merek Terkenal 

Menyangkut pengertian merek terkenal sampai saat ini belum 

memiliki definisi yang tetap, dikarenakan banyaknya pendapat mengenai 

definisi dan kategori suatu merek sehingga ditetapkan menjadi merek 

terkenal. Suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal ketika 

merek tersebut telah lama dikenal dan dipakai dalam waktu yang cukup 

lama, memiliki daya pemikat, nilai tersendiri dan dikenal luas ditengah 

masyarakat sehingga dipercaya oleh konsumen dan tercipta kemasyhuran 

dari merek tersebut. 

Kriteria merek terkenal menurut Venantia Sri Hadiarianti tidak juah 

berbeda, yaitu :
50

 

a) dasar pengetahuan masyarakat terhadap merek itu; 

b) reputasi merek itu diperoleh melalui promosi yang gencar dan luas; 
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c) pendaftaran merek dilakukan di beberapa negara; 

d) investasi perusahaan di negara-negara lain. 

 

e. Merek yang Dapat dan Tidak Dapat Didaftarkan 

Merek diberikan kepada pemohon yang beriktikad baik yaitu 

pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada 

niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek 

pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak 

lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau 

menyesatkan konsumen.
51

 

Ada beberapa tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek, yakni 

sebagai berikut :
52

 

a) tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong 

garis, garis yang sangat rumit, atau garis yang kusut. 

b) tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, 

misalnya gambar porno atau gambar yang menyinggung perasaan 

keagamaan. 

c) tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk 

kacang. 

d) tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas. 

e) kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota. 
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Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut :
53

 

a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang 

dan/atau jasa sejenis; 

b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

sejenis lainnya; 

c) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

indikasi geografis yang sudah dikenal. 

 

f. Permohonan Pendaftaran Merek 

Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak ekslusif yang 

diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum 

merek
54

, yang perlindungan atas merek tersebut didapatkan dengan cara 

melakukan pendaftaran merek ke Menteri. 

Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek 

telah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya 

kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik. 
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Rachmadi Usman dalam bukunya Hukum Hak Atas Kekayaan 

Intelektual dan Budaya Hukum juga menegaskan bahwa pemohon dapat 

terdiri dari satu orang atau beberapa orang, atau badan hukum. Jika 

permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon, semua nama pemohon 

dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. 

Namun, jika permohonan yang diajukan bersama ditandatangani oleh salah 

satu dari pemohon, maka harus melampirkan persetujuan tertulis dari para 

pemohon yang mewakilkan. Begitu juga jika permohonan diajukan 

melalui kuasa, surat kuasa ditandatangani oleh semua pihak yang berhak 

atas merek tersebut. 

Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa permohonan 

dengan menggunakan Hak Prioritas dalam waktu paling lambat 6 (enam) 

bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek 

yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota 

Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention 

for the Protection of Industrial Property) atau anggota Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Estabilishing the 

World Trade Organization). 

Selanjutnya Pasal 10 dan Pasal 11 menjelaskan bahwa permohonan 

dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti 

penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali 

menimbulkan Hak Prioritas tersebut. Permohonan diajukan dengan 
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memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, apabila 

terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka dalam jangka waktu 

30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar 

melengkapi persyaratan dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 

pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan 

persyaratan. 

Adapun hal-hal yang harus dicantumkan dalam permohonan antara 

lain :
55

 

a) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; 

b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; 

c) nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui 

Kuasa; 

d) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam 

hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; 

e) label Merek; 

f) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan 

unsur warna; dan 

g) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau 

jenis jasa. 

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, 

Pemeriksa merek akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap 

permohonan pendaftaran merek yang diselesaikan dalam jangka waktu 150 

                                                             
             

55
Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 

Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.  
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(seratus lima puluh) hari. Pemeriksaan substantif atas permohonan 

pendaftaran merek bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya merek 

tersebut didaftarkan. 

Apabila pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftarkan 

atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon 

atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam jangka waktu 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan, 

Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis 

dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal Pemeriksa memutuskan 

Permohonan dapat diterima, maka permohonan perdaftaran merek akan 

diumumkan dalam Berita Resmi Merek oleh Menteri yang berlangsung 

selama 2 (dua) bulan. 

 

g. Jangka Waktu Perlindungan Merek 

Dengan didaftarnya suatu merek, maka pemilik merek mendapatkan 

hak atas merek atau hak khusus. Dengan adanya hak ekslusif atau hak 

khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang 

terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya 

mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, 

pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun 

pidana oleh pemilik merek terdaftar.
56

 

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang jangka waktu 
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perlindungan merek terdaftar yaitu selama 10 (sepuluh) tahun sejak 

penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 

Kemudian Pasal 35 ayat (2) mengatakan bahwa permohonan 

perpanjangan diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa 

Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 

(enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek 

terdaftar dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan juga masih 

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah 

berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan 

dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. 

Selanjutnya Pasal 36 dan Pasal 37 menjelaskan bahwa permohonan 

perpanjangan merek disetujui jika merek yang bersangkutan masih 

digunakan pada barang atau jasa dan masih diproduksi atau 

diperdagangkan dengan melampirkan surat pernyataan. Permohonan 

perpanjangan akan ditolak apabila tidak memenuhi syarat dan 

diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya. 

Keberatan terhadap pernolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan 

permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. 

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dan 

diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan diberitahukan kepada pemilik 

Merek atau Kuasanya secara tertulis. 
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h. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar 

Dalam Pasal 72 butir 6 dan butir 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa 

penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri atau dapat dilakukan 

jika : 

a) memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan 

Indikasi Geografis; 

b) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau 

c) memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya 

tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang 

sudah merupakan tradisi turun temurun. 

 

Penghapusan merek terdaftar selain dapat diajukan oleh pemilik 

merek yang bersangkutan atau melalui kuasanya, dapat juga diajukan oleh 

pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan 

Niaga.
57

 Penghapusan merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam 

Berita Resmi Merek dengan menyebutkan alasan penghapusan dan 

sertifikat merek dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Merek yang telah terdaftar juga dapat dibatalkan dengan suatu 

gugatan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan diajukan kepada Pengadilan 
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Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
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Niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Putusan Pengadilan Niaga 

disampaikan Panitera kepada para pihak yang bersangkutan dan terhadap 

putusan tersebut dapat diajukan kasasi. 

 

D. Pelanggaran Merek 

a. Pelanggaran Hak Merek 

Pelanggaran merek merupakan suatu perbuatan berupa kegiatan 

peniruan, penjiplakan, pendomplengan reputasi, pemalsuan terhadap 

merek terdaftar, serta kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan 

kebingungan publik sehingga merugikan pemilik merek. 

Pelanggaran hak merek terkenal dalam perdagangan barang atau jasa 

meliputi cara-cara sebagai berikut :
58

 

1. Praktik Peniruan Merek Dagang 

Pengusaha yang tidak beritikad baik tersebut dalam hal persaingan 

tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau 

ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal 

(well-known trade mark) yang sudah ada sehingga merek atas barang 

atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek 

atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau 

jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak 

ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksi itu sama dengan 

produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu. 
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2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang 

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh 

pengusaha yang tidak beritikad baik itu dengan cara memproduksi 

barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal 

secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya. 

3. Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik Berkenaan 

Dengan Sifat dan Asal Usul Merek 

Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang 

dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu 

barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang 

bermutu. 

 

b. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya 

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 atau persamaan arti yang 

terdapat dalam merek tersebut.
59

 Persamaan pada pokoknya dengan merek 

orang lain didasarkan pada : 

1. Persamaan bunyi; 

2. Persamaan arti; 
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3. Persamaan tampilan. 

Sedangkan persamaan pada keseluruhannya adalah merek identik atau 

memiliki persamaan secara keseluruhan dari produk identik (sejenis),
60

 

dengan kata lain, merek yang dimintakan pendaftarannya merupakan 

salinan (copy) atau reproduksi merek orang lain. Merek dapat disebut copy 

atau reproduksi merek orang lain, jika mengandung persamaan secara 

keseluruhan paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
61

 

1. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan termasuk elemen 

hurufnya; 

2. Persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa; 

3. Persamaan wilayah dan segmen pasar; 

4. Persamaan pelaku pemakaian; dan 

5. Persamaan cara pemeliharaan. 
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