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BAB III 

TINJAUAN TEORI 

A. Teori Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini 

bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini 

dipelopori oleh Plato, aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat 

universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. 

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah 

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia 

yang diwujudkan melalui hukum dan moral.
13

 

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat 

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan 

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu 

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat 
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tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingan masyarakat.
14

 

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang 

dinyatakan oleh R. Soeroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan 

yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata 

kehidupan bermasyarakat yang mempunyai cirri memerintah dan melarang 

serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman 

bagi yang melanggarnya. 

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat 

dilihat dari delapan arti:hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti 

para petugas, hukum dalam arti tindakan, hukum dalam arti system kaidah, 

hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum 

dalam arti ilmu hukum, dan hukum dalam arti disiplin hukum. Dari 

berbagai arti hukum yang telah dikemukakan bahwa hukum tidak semata-

mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum 

seperti yang selama ini dipahami masyarakat umum yang tidak tahu 

tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya 

sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.
15

 

Sedangkan perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah 

yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif  

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 
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 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grapindo 

Persada,2008), h. 25 
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tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.
16

 

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai 

perlindungan hukum sebagai berikut: 

a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah   adanya  upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan  suatu  

Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut.
17

 

b. Menurut  Setiono  perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia.
18

 

c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk  

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam 

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama 

manusia.
19
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 Jurnal Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, 
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d. Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 

tindakan pemerintah  yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan 

hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang 

mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil 

keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk 

penanganannya di lembaga hukum.
20

 

e. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan 

segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga 

dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.
21

 

 

B. Teori Tentang Merek  

1. Pengertian Merek 

Merek adalah salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah 

perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, 

sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. 

Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat 

berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus 

meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.
22
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Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung 

pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti 

klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan 

pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk 

pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda 

dan simbol visual lainnya.
23

 

Pengertian standar dari American Marketing Association yang 

dirumuskan pada tahun 1960 menyatakan bahwa merek adalah nama, 

istilah, simbol, atau desain, maupun kombinasi di antaranya yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa seorang penjual 

atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau jasa para 

pesaing.
24 

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Georafis, bahwa 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 oleh orang atau 

badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
25

 

Selanjutnya beberapa ahli memberikan definisi tentang pengertian 

merek, di antaranya: 
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a. Menurut R. Soekardono menyebutkan bahwa merek adalah sebuah 

tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu 

juga untuk mempribadikan asalnya barang dalam membandingkan 

dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh 

orang-orang atau badan-badan perusahaan.
26

 

b. Menurut Ok. Saidin, merek adalah tanda, dengan mana suatu benda 

tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lainnya 

yang sejenis.
27

 

c. Menurut Harsono Adisumarto di dalam Ok. Saidin, Merek adalah 

tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan orang lain, 

seperti pada pemilikan ternak dengan member tanda cap pada 

punggung sapi yang kemudian dilepaskan pada tempat pengembalaan 

bersama yang luas. Cap seperti itu merupakan tanda pengenal untuk 

menunjukkan bahwa  hewan yang bersangkutan adalah milik orang 

tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek yang 

digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda digunakan.
28

 

d. Menurut Soedargo Gutama, merek adalah untuk membedakan barang 

dan tanda yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai 

daya pembedaan untuk dapat membedakan barang yang 

bersangkutan.
29
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27

 Ok. Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual,  (Jakarta : Rajawali Pers, 

2004), h. 343 
28

 Ibid, h. 345 
29

 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2002), h. 26 



 

 

 32 

Pada hakikatnya merek ada suatu tanda. Akan tetapi, agar tanda 

tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. 

Yang dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki 

kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil 

perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Suatu merek haruslah 

mempunyai sifat yang khas dan yang lain dari yang lain.
30

 

Dari pendapat-pendapat tersebut, maupun dari peraturan merek itu 

sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa merek 

adalah suatu tanda pemberi identitas atau pembeda pada barang atau 

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa 

orang dengan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain agar  

dapat  menunjukkan  asal  atau  sumbernya  serta  dapat  menjadi jaminan 

atas mutu barang atau jasa tersebut. 

2. Manfaat Merek 

Merek bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Adapun manfaat 

merek bagi produsen sebagai berikut :  

a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses pelacakan produk bagi 

perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan pencatatan 

akuntansi.  

b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 

Merek bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual.  
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c. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga 

mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain 

waktu.  

d. Makna unik yang membedakan produk dari pesaing.  

e. Sumber keunggulan kompetitif,terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra yang terbentuk dalam benak konsumen. 

Sedangkan bagi konsumen, manfaat merek seperti :  

a) Identifikasi sumber produk.  

b) Penempatan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor 

tertentu.  

c) Pengurang resiko.  

d) Penekan biaya pencarian.  

e) Signal kualitas. 

f) Alat simbolis yang memproyeksikan citra.  

g) Janji atau ikatan khusus dengan produsen. 

3. Jenis-Jenis Merek 

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Georafis bahwa jenis merek dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Merek dagang adalah merek dagang adalah merek yang digunakan 

pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang 

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 

barang sejenis lainnya 
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b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa  yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang 

sejenis 

c. Sedangkan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang 

atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh 

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk 

membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
31

 

Khusus untuk merek kolektif (Collective Mark) tidak dapat 

dikatakan sebagai jenis merek yang baru karena terdiri dari merek dagang 

dan jasa, hanya saja pemakaiannya digunakan secara kolektif.
32

  

Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang 

mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan 

penggunaanya. Pada prinsipnya suatu permintaan pendaftaran bagi suatu 

barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau 

jasa, tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, 

maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permintaan 

pendaftarannya.
33

 

Terdapat perbedaan kemasyuran suatu merek yang membedakan 

pula tingkat derajat kemasyuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada 3 

(tiga) jenis yang dikenal oleh masyarakat, yaitu:  
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1. Merek biasa  

Merek biasa atau normal mark yang tergolong kepada merek 

biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan jangkauan 

pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada lokal. Merek normal 

tidak menjadi incaran pedagang ataupun pengusaha untuk ditiru atau 

dipalsukan karena permintaan yang rendah. Merek biasa bukan 

disebabkan oleh faktor kualitas yang rendah tetapi kemungkinan merek 

normal tidak memiliki dana yang memadai sehingga menyebabkan 

pengenalan masyarakat kurang.  

2. Merek terkenal  

Merek terkenal atau well known mark. Merek terkenal memiliki 

reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik 

perhatian dan pengetahuan masyarakat mengenai suatu merek di dalam 

maupun di luar negeri. 

3. Merek termasyhur  

Sedemikian rupa terkenalnya suatu merek sehingga 

dikategorikan sebagai famous mark. Famous mark  dan well known 

mark pada umumnya susah dibedakan namun famous mark 

pemasarannya hampir seluruh dunia dengan reputasi internasional, 

produksinya hanya untuk golongan tertentu saja dengan harga yang 

sangat mahal. 
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4. Ekuilitas Merek 

Menurut Kotler dan Keller memandang ekuitas merek sabagai satu 

perangkat dari lima kategori aset dan liabilitas merek yang berkaitan 

dengan merek yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan 

sebuah produk atau jasa kepada perusahaan dan/atau pelanggan.
34

  

Menurut Durianto, Sugiarto, dan Sitinjak, ekuitas merek adalah 

seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, 

nama, simbol, yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pelanggan.
35

  

Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa ekuitas merek 

adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang dapat memberikan nilai 

tambah produk atau jasa.  

Ekuitas merek dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu :  

b. Kesadaran Merek: menunjukkan kesanggupan calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa merek merupakan bagian 

dari kategori produk tertentu.  

c. Asosiasi Merek: mencerminkan pencitraan merek terhadap suatu kesan 

tertentu.   

d. Persepsi Kualitas: mencerminkan persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas / keunggulan suatu produk.  

e. Loyalitas Merek: mencerminkan tingkat keterikatan konsumen dengan 

merek produk.  
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f. Aset-Aset kepemilikan merek lainnya.
36

 

5. Fungsi Merek 

Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

Fungsi merek adalah sebagai: 

a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu 

dengan produk perusahaan lain (product identity). Fungsi ini juga 

menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan 

reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.  

b. Sarana promosi dagang (means of trade promotion). Promosi tersbeut 

dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang 

memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu 

goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha 

untuk memperluasa produk atau barang dagangannya.  

c. Jaminan atas barang atau jasa (quality guarantee). Hal ini tidak hanya 

menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga 

perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.  

d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). 

Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang 

menghubungkan barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.
37

 

6. Ruang Lingkup Merek 

Merek sebagaimana di atur dalam Undang-Undang meliputi merek 

dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-Undang No 20 Tahun 
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2016 tentang Merek dan Indikasi Georafis digunakan istilah merek dagang 

dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang 

adalah merek barang  karena  merek  yang  digunakan  pada  barang  dan  

digunakan sebagai  lawan  dari merek  jasa.
38  

Hal  itu  dapat  dilihat  dari  

pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut: 

a. Merek dagang adalah 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. 

b. Merek jasa adalah 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.
39 

Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa 

barang sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan 

berupa jasa. Di samping merek dagang dan merek jasa, juga dikenal 

adanya merek kolektif. Merek kolektif dapat berasal dari suatu badan 

usaha tertentu  yang  memiliki  produk  perdagangan  berupa  barang  dan  

jasa. Merek kolektif juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha 

yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama.
40

 

Para pemilik merek yang terdaftar akan mendapatkan hak 

merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik 
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merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk dalam jangka 

waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan 

lisensi atau izin kepada pihak lain. Berdasarkan hak merek tersebut, para 

pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat 

mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim 

oleh pihak lain. Pemberian lisensi merek kepada pihak lain dapat 

mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti. 

7. Permohonan Pendaftaran Merek 

a. Syarat dan tata cara permohonan 

Pasal 4 

1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau 

kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik 

dalam bahasa Indonesia. 

2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mencantumkan: 

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) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya 

menggunakan unsur warna 

e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali 

dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas 
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f) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang 

dan/atau jenis jasa.  

3) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. 

4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan label merek dan bukti pembayaran biaya. 

5) Biaya Permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang 

dan/atau jasa. 

6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa 

bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam 

bentuk karakteristik dari Merek tersebut. 

7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa 

suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman 

suara. 

8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri 

dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan 

pendaftarannya. 

9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 5 

1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dan satu pemohon yang 

secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama 

Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai 

alamat pemohon. 
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2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 

oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut 

dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang 

mewakilkan. 

3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah 

seorang pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan 

hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan 

melalui kuasa. 

4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani 

oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. 

Pasal 6 

1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa 

dapat diajukan dalam satu Permohonan.  

2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam 

kelas yang dimohonkan pendaftarannya. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

menteri. 

Pasal 7 

1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek 

yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau 
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berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia wajib diajukan melalui kuasa. 

 

2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan 

dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia. 

Pasal 8 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur 

dengan peraturan menteri.
41

 

b. Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas 

Pasal 9 

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan 

dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 

penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali 

diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris 

tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris convention for the 

protection of industrial property) atau anggota persetujuan 

pembentukan organisasi perdagangan dunia (agreement establishing 

the world trade organization). 

 Pasal 10 

1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

4 sampai dengan Pasal 7 permohonan dengan menggunakan hak 
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prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan 

pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas 

tersebut. 

2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia. 

3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan hak 

prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, permohonan tersebut 

tetap diproses tetapi tanpa menggunakan hak prioritas.
42

  

c. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek 

Pasal 11 

1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan 

persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10. 

2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau 

Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak 

tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar 

kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat 

pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. 
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3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan 

kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) 

bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan 

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas. 

4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena 

adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan 

manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan 

secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan 

kelengkapan persyaratan dimaksud. 

Pasal 12 

Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), menteri 

memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa 

Permohonannya dianggap ditarik kembali.
43

 

d. Tanggal penerimaan permohonan 

Pasal 13 

1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan 

tanggal penerimaan. 

2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 
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a) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap 

b) Label merek 

c) Bukti pembayaran biaya 

e. Pengumuman permohonan 

Pasal 14 

1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam berita resmi merek 

dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

tanggal penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13. 

2) Pengumuman permohonan dalam berita resmi merek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan. 

3) Berita resmi merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diterbitkan secara berkala oleh menteri melalui sarana elektronik 

dan/atau non-elektronik. 

Pasal 15 

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan : 

1) Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan 

diajukan melalui kuasa 

2) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa 

3) Tanggal penerimaan 

4) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama 

kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak 

prioritas 
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5) Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label 

merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin 

dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa 

Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, 

huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa 

Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.
44
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