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BAB III 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Umum tentang Merek  

1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia  

Undang-undang yang tertua di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah 

jajahan melalui Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 

(Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912). Peraturan ini diberlakukan 

untuk wilayah-wilayah Indonesia, Suriname, dan Curacao. Peraturan ini 

disusun dan mengikuti sistem Undang-Undang Merek Belanda dan 

menerapkan prinsip konkordansi yaitu ketentuan perundang- undangan 

yang dibuat, disahkan oleh dan berasal dari negara penjajah yang juga 

diterapkan pada negara jajahannya. Dalam peraturan itu, perlindungan 

merek diberikan selama 20 tahun dan tidak mengenal penggolongan kelas 

barang seperti yang diatur dalam Perjanjian Nice (Nice Agreement) 

tentang Klasifikasi Barang (Goods Classification). Selain itu, dalam 

Undang-Undang Merek tersebut tidak terdapat sanksi pidana terhadap 

pelanggar merek. Undang-Undang Merek tersebut berjumlah 27 pasal dan 

proses pendaftaran merek dilakukan oleh suatu lembaga bernama 

Hulpbureau.
29

 

Dalam periode 1945 hingga 1961, setelah Indonesia menjadi negara 

merdeka, Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 masih tetap 
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dilaksanakan. Pelaksanaan peraturan-peraturan yang dibuat pada masa 

penjajahan itu didasarkan pada Pasal II, Aturan Peralihan Undang- 

Undang Dasar 1945.13 Undang-Undang Merek di atas, kemudian diganti 

dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan 

atau disingkat UU Merek 1961 yang diundangkan pada tanggal 11 

Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Undang-

Undang ini telah diumumkan dalam Lembaran Negara No. 290 dari tahun 

1961 dan jelasnya tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara no. 

2341
30

 

Dengan adanya Undang-Undang Merek tahun 1961 tidak berlaku 

lagi Peraturan Hak Milik Industri tahun 1912. Akan tetapi dapat dikatakan, 

bahwa banyak ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 

Tahun 1961 ini adalah sejalan dan boleh dikatan merupakan pengoperan 

dari ketentuan dalam Peraturan Hak Milik Industri 1912. Undang-Undang 

ini menerapkan sistem deklaratif atau first to use system, yaitu titik berat 

diletakkan pada pemakai pertama sehingga siapa yang memakai pertama 

suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum. Di samping 

Peraturan Nasional tentang Merek dari tahun 1961, Republik Indonesia 

juga turut terikat pada Konvensi Paris Union yang khusus mengatur 

masalah-masalah merek dalam taraf internasional. 

Konvensi ini diadakan pada tanggal 20 Maret 1883, yang khusus 

diadakan untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Industri (Paris 
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Convention for the Protection of Industrial Property). Teks yang berlaku 

untuk Republik Indonesia adalah revisi dari dari teks Paris Convention 

yang dilakukan di London pada tahun 1934. Republik Indonesia belum 

turut serta dalam perbaikan-perbaikan dari pada Paris Union Convention 

ini yang telah diadakan di Lisabon di tahun 1958 dan terakhir di 

Stockholm pada tahun 1967. Karena merupakan peserta pada Paris 

Convention ini, maka Republik Indonesia juga turut serta pada apa yang 

dinamakan “International Union for the Protection of Industrial Property” 

yaitu Organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan 

perlindungan pada Hak Milik Industri, yang sekarang ini sekretariatnya 

turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (World Intellectual 

Property), berpusat di Jenewa, Swiss. WIPO merupakan salah satu dari 14 

“specialized agencies” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun 

Indonesia terikat pada ketentuan Paris Union, kita masih memiliki 

kebebasan untuk mengatur Undang-Undang Merek sendiri, sepanjang itu 

tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah dilakukan dalam 

Konvensi Paris16 Menurut Sudargo Gautama, Undang-Undang Merek No. 

21 Tahun 1961 sangat banyak mengandung kekurangan, terutama apabila 

dikaitkan dengan kebutuhan perkembangan ekonomi perdagangan pasar 

bebas sehingga pada tanggal 28 Agustus diundangkan UU No. 19 Tahun 

1992 tentang Merek dan berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993. Secara 

umum Undang-Undang Merek ini, banyak berorientasi pada konvensi 

Paris, Revisi Stockholm Tahun 1967, dan sangat banyak persamaan 
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dengan Model Law tahun 1966 yang diintrodusir oleh BIRP I bekerjasama 

dengan UNCTAD (United Confrence of Trade and Development). Dalam 

upaya mewujudkan terbinanya sistem merek yang seragam (uniform 

system), serta standar hukum yang beragam (unifield legal frame work), 

diantara semua negara di bidang Merek. Sistem hukum yang digunakan 

pada UU No. 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif atau first to file 

principle yaitu mendasarkan pada sistem pendaftaran dan adanya 

pendaftaran atas suatu merek merupakan bukti adanya hak atas merek 

tersebut, tanpa perlu membuktikan apakah merek itu kemudian digunakan 

dalam kancah perdagangan atau tidak. Dalam sistem ini, Undang-Undang 

Merek mengakui adanya hak atas merek apabila merek itu telah didaftar 

dan sistem ini dianut secara kaku. Sistem konstitutif juga digunakan pada 

UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek yang mulai disahkan pada tanggal 

7 Mei 1997 setelah Indonesia menandatangani perjanjian TRIP’S dan 

mengesahkan UU No. 7 Tahun 1994 sebagai pengesahan persetujuan 

perjanjian TRIP’S, yakni Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Including Trade in Counterfeit Goods. 

Di dalam undang-undang ini terdapat penambahan- penambahan 

terutama di bidang hukum merek mengenai apa yang diperlukan untuk 

menyesuaikan Undang-undang Merek secara Internasional. Dalam Bulan 

Juli 2001 oleh DPR telah Rancangan Undang-Undang mengenai Merek 

sebagai undang-undang. Kemudian telah ditandatangani oleh Presiden 

Republik Indonesia saat itu pada tanggal 1 Agustus 2001 dengan Nomor 
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15 Tahun 2001. Adapun alasan diterbitkannya undang-undang ini yaitu 

salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama 

dalam masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi 

baik bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan 

lainnya.19 Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah 

menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan 

bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era 

perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim 

persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peranan yang sangat 

penting yang memerlukan sistem pengaturan. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut dan sejalan dengan perjanjian- perjanjian internasional yang telah 

diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, 

diperlukan penyempurnaan Undang-undang merek. 

Dengan undang-undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu 

naskah (single text) sehingga lebih memudahkan masyarakat 

menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam undang-

undang merek lama yang substantifnya tidak diubah, dituangkan kembali 

dalam undang-undang ini. 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek a. 

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 
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meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.
31

 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.
32

 

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. 

 Definisi serupa juga ditemukan dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek bahwa: merek adalah tanda yang berupa 

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

kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Selain 

berdasarkan batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan 

pendapatnya tentang merek, yaitu: 

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa merek adalah 

suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga 

dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. 
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2. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek 

dari aspek fungsinya, yaitu suatu merek dipergunakan untuk 

membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya 

oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi 

mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.  

3. Philip S. James MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa a trade mark 

is a mark used in conextion with good which a trader uses in order to 

tignity that a certain type of good are his trade need not be the actual 

manufacture of goods, in order to give him the right to use a 

trademark, it will suffice if they merely pass through his hand is the 

course of trade. (Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh 

seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu 

bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau 

pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-

barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu 

merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam 

lalu lintas perdagangan).
33

  

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 
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mempunyai sifat yang khas dan yang lain dari yang lain.
34

 Dari pendapat-

pendapat tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum 

penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa mereka 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. Ruang Lingkup Merek 

 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek 

dagang dan merek jasa. Walaupun dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek 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. 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-
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sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis 

lainnya. 

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. Para pemilik merek yang 

terdaftar akan mendapatkan hak merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan 

oleh negara kepada pemilik 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. 

Pemberian lisensi merek berbeda dengan pemberian waralaba (franchise). 

Jika dalam pemberian lisensi merek, pemilik merek hanya meminjamkan 

mereknya kepada pihak lain, maka dalam bisnis waralaba yang 

dipinjamkan oleh pemilik waralaba tidak hanya mereknya tetapi juga 

proses produksi hingga tata cara pelayanan kepada para konsumen. 

Dengan demikian, pemilik waralaba, di samping memberikan lisensi 
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merek, juga dapat memberikan lisensi paten, lisensi rahasia dagang, dan 

lisensi hak cipta 

3. Jenis-Jenis Merek  

Telah dikemukakan dalam pembahasan tentang pengertian merek 

bahwa suatu merek adalah suatu tanda yang mempunyai kemampuan atau 

daya untuk memperbedakan, namun belum dijelaskan tanda-tanda apa saja 

yang dapat dijadikan merek. Berikut ini akan dibahas beberapa tanda yang 

dapat dijadikan merek sebagaimana dirumuskan dalam pengertian merek 

dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

1. Merek Merupakan Kumpulan Kata atau Kata-Kata Merek yang terdiri 

atas satu kata atau sekumpulan kata-kata adalah merupakan jenis 

merek yang paling banyak digunakan. Merek kata sangat mudah 

dipromosikan dan diiklankan karena merek kata ini dengan mudah 

dapat menimbulkan kesan dalam ingatan para konsumen, baik melalui 

pendengaran maupun melalui penglihatan. Berdasarkan kuat/lemah 

daya pembedanya, merek kata ini dapat dipisah-pisahkan menjadi 

berikut ini 

a) Kata Ciptaan Kata atau kata-kata ciptaan ini adalah kata-kata 

yang belum pernah dipakai sebelumnya, khusus diciptakan untuk 

dipakai sebagai merek dagang, tidak mempunyai suatu arti 

tertentu, dan karenanya mempunyai daya pembedaan yang kuat 

b) Kata Rangkaian Suatu kata yang merupakan hasil rangkaian dari 

dua kata atau lebih, yang dalam pemakaiannya sebagai merek. 
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Rangkaian ini tidak menyiratkan suatu arti tertentu, serta tidak 

mengandung arti yang ada hubungannya dengan sifat.  

c) Kata Umum Kata umum adalah kata-kata biasa yang dapat 

ditemukan dalam kamus-kamus bahasa yang mengandung arti 

tertentu, tetapi dalam penggunaannya sebagai merek harus tidak 

mempunyai hubungan dengan barang-barang yang ditandai 

dengan merek tersebut 

d) Kata Kiasan Kata-kata yang dalam penggunaannya sebagai 

merek, dengan secara terselubung dan berkias mempunyai 

hubungan dengan barang-barangnya, tetapi yang tidak secara 

langsung menimbulkan kesan bahwa merek itu menerangkan 

tentang barang-barangnya.  

Merek Merupakan Penggabungan huruf-huruf yang dipakai 

sebagai merek dapat bermacam- macam bentuknya, misalnya berupa 

inisial atau singkatan saja, dengan atau tanpa titik-titik pemisah. 

Berupa gabungan antara huruf-huruf dengan suatu desain atau pola 

gambar tertentu, ditulis secara khusus atau berbentuk khusus atau 

dalam bentuk monogram. Merek Merupakan Penggabungan Angka-

Angka Penggunaan angka-angka sebagai merek dagang sebenarnya 

agak kurang lazim. Pada umumnya, merek- merek yang terdiri atas 

angka-angka ini kurang memiliki daya pembeda dan kurang berfungsi 

sebagai petunjuk asal barang karena biasanya angka-angka tersebut 

lebih bersifat sebagai tanda derajat mutu barang secara umum.  
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Kemudian Merek Menggunakan Gambar Gambar juga 

termasuk dalam kategori “devices” yaitu yang meliputi: tanda tangan, 

potret, gambar, lukisan, insignia, emblem, dan monogram. Gambar ini 

merupakan jenis merek yang paling awal dipergunakan untuk 

menandai barang- barang dagangannya dan dalam banyak hal, 

merupakan suatu jenis merek yang paling berharga di antara jenis-jenis 

merek lain. Merek Menggunakan Susunan Warna Sehubungan dengan 

penggunaan unsur warna sebagai ciri khas suatu merek, dari judul 

tersebut dapat disimpulkan bahwa satu warna saja sebagai sendirinya 

tidak dapat dijadikan merek dari suatu barang. Hal ini adalah wajar, 

mengingat terbatasnya jumlah warna-warna yang ada, sehingga tidak 

seorang pun boleh memonopoli satu warna tersebut dan menghalangi 

orang lain untuk menggunakan warna yang sama bagi hasil-hasil 

produksinya. 

4. Perlindungan Hukum Terhadap Merek 

 Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia saat ini diatur 

berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan hasil 

pembaharuan dari undang-undang merek lama, yaitu UU No. 19 

Tahun1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Pada dasarnya perlindungan atas 

merek merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan 

curang yang adalah perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan. 

Secara garis besar, perlindungan hukum atas merek ditujukan kepada 

kepentingan yang seolah-olah tidak ada hubungannya satu sama lain atau 
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bahkan bertentangan, yaitu kepentingan pemilik merek (produsen) dan 

kepentingan konsumen. Sebenarnya, perlindungan atas merek dagang 

bertujuan untuk melindungi kepentingan tersebut secara seimbang dan 

tidak berat sebelah. Secara menyeluruh, kepentingan- kepentingan yang 

hendak dilindungi oleh hukum merek dapat dipisah- pisahkan menjadi 4 

kelompok berikut,  

a. Kepentingan pemilik merek untuk tidak diganggu gugat dalam 

hubungan baiknya dengan para konsumen, yang telah dibina olehnya 

di pasar melalui penggunaan suatu merek tertentu, serta dalam harapan 

yang wajar untuk memperoleh langganan tetap pada masa dating, yang 

kesemuanya itu terjamin oleh pengenalan masyarakat kepada merek 

tersebut, yang menunjukkan bahwa pemilik merek itu adalah produsen 

dari barang yang bersangkutan.     

b. Kepentingan para produsen atau para pedagang lainnya yang bersaing 

untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-

tanda umum yang dapat dipakai oleh siapasaja, dan yang seharusnya 

tidak boleh dimonopoli oleh siapa pun sehingga tidak merugikan 

kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan 

jujur dan sah.  

c. Kepentingan para konsumen untuk dilindungi terhadap praktik- praktik 

yang cenderung hendak menciptakan kesan-kesan yang dapat 

menyesatkan dan menipu atau membingungkan mereka, dengan cara 

memengaruhi pikiran mereka bahwa suatu perusahaan adalah sama 
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dengan perusahaan lain, atau hasil- hasil dari suatu perusahaan itu juga 

berasal dari perusahaan yang lain tersebut. 

b. Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur di 

pasar-pasar, serta untuk mencegah timbulnya praktik-praktik yang 

tidak jujur dan pula bertentangan dengan norma-norma kepatutan 

dalam perdagangan. 

 Para produsen dan pedagang di negara manapun mereka berada, 

membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada usaha mereka 

melalui merek yang dipergunakan. Dalam hubungan ini, para pesaing yang 

tidak jujur akan dapat terlalu lama mempertahankan kedudukannya di 

pasar yang diperoleh secara curang, apabila mereka dibiarkan 

menghancurkan daya pembeda dari merek-merek yang digunakan untuk 

mengenali kegiatan perdagangan yang menandai barang-barang dagangan, 

dengan cara meniru merek dan melanggar hak orang lain atas merek-

merek tersebut. Akhirnya bukan hanya pengusaha yang jujur saja yang 

dirugikan, tetapi juga para konsumen. Oleh karena itu, para konsumen di 

manapun mereka berada, harus dilindungi terhadap penipuan yand 

dilakukan dengan cara memalsukan merek yang sudah dikenal oleh 

mereka sebagai merek dari barang-barang yang bermutu baik. Dapat 

disimpulkan bahwa tujuan perlindungan hukum atas merek adalah untuk 

sedapat mungkin secara seimbang melindungi kepentingan semua pihak, 

yaitu para produsen di satu pihak dan para konsumen di pihak lainnya. 
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5. Pendaftaran Merek di Indonesia 

Syarat Pendaftaran Merek berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek menganut Sistem Konstitutif, yaitu hak atas merek 

diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Permohonan pendaftaran merek 

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani 

pemohon atau kuasanya. Sebelum mendaftarkan suatu merek, ada syarat 

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 dipenuhi adalah 

adanya daya pembedaan yang cukup. Dengan kata lain tanda yang dipakai 

ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk 

membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang 

perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan 

barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya 

merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat 

dibedakan. Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh 

Direktorat Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran 

merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu: a. tidak dapat 

didaftarkan; b. harus ditolak pendaftarannya c. diterima/didaftar Dalam 

bahasa sehari-hari kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus ditolak 

pendaftarannya” tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena 

semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek atau 

tidak didaftarkannya merek tersebut sehingga apabila pihak yang 
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mendaftar merek mengalami salah satu di antara kedua hal tersebut, 

mungkin sama “menyakitkannya”. Namun, kalau dicermati kedua hal 

tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar 

belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual 

untuk tidak menerima permohonan tersebut. Secara umum, merek tidak 

dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang 

beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang 

mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat pun untuk 

membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi 

kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau 

menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan 

konsumen. 

Ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur lebih 

lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak 

dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila 

mengandung salah satu unsur di bawah ini: 

a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;  

b) Tidak memiliki daya pembeda  

c) Telah menjadi milik umum; atau  

d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa 

yang dimohonkan pendaftaran.  



 53 

Selanjutnya Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga 

memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu 

Permohonan harus ditolak Direktorat Jenderal apabila merek tersebut 

a. Mempunyai persamaan pada pokok 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;  

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.  

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula 

diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang 

memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat 

Jenderal apabila merek tersebut:  

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama 

badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan 

tertulis dari yang berhak.  

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, 

bendera, lambang atau symbol atau emblem negara atau lembaga 

nasional maupun internasiona, kecuali atas persetujuan tertulis 

dari pihak yang berwenang.  
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c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel 

resmi yang digunakan oleh negara atau lembagapemerintah, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 

 Apabila memerhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak 

dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat 

didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang 

dirugikan. Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian 

bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. 

Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak 

tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Atau lebih sederhana lagi 

dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek 

yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu 

merek yang akan merugikan pihak lain. Pemakaian sesuatu merek dalam 

praktek juga membawa pengaruh. Jika suatu merek sudah cukup dikenal 

dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya 

pembedaan yang cukup sehingga diterima sebagai merek.  

 

B. Perjanjian Lisensi  

1. Pengertian Lisensi  

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, lisensi adalah 

izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait 

kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak 

Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.  
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Meski mengakui adanya beberapa format pengalihan Hak Cipta 

yang diatur dalam Pasal 3 UU Hak Cipta namun ketentuan mengenai 

lisensi, yaitu dalam Pasal 45 yang dirumuskan sebagai berikut:  

a. Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain 

berdasarkan surat Perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan 

sebagaimana dimaksud Pasal 2.  

b. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2 

berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk 

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.  

c. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban 

pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.  

d. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta 

oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak degan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.  

Agar dapat mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga, perjanjian 

lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Pendaftaran adalah 

persyaratan untuk menetapkan adanya gugatan atas pelanggaran. 

Pendaftaran juga merupakan persyaratan untuk memperoleh ganti rugi. 

Surat Pendaftaran Ciptaan menetapkan bukti awal (prime facie) bagi 

pencipta akan keabsahan Hak Ciptanya. Pendaftaran dibutuhkan untuk 
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peralihan kepemilikan untuk memberikan pengumuman bagi pihak ketiga 

adanya peralihan kepentingan.
35

 

Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang 

memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan 

perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan 

perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden. 

1. Ruang Lingkup Perjanjian Lisensi  

Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin 

atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian dalam jangka waktu 

tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu 

ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak 

dibuat secara khusus atau non eksklusif, artinya pemegang hak cipta 

tetap dapat melaksanakan hak ciptanya itu atau memberi lisensi yang 

sama kepada khusus atau eksklusif, artinya secara khusus hanya 

diberikan kepada seorang penerima lisensi saja, dan penerima lisensi 

ini dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya. 

Dengan demikian perjanjian lisensi yang dibuat secara tidak 

khusus (noneksklusif) maupun khusus (eksklusif) tersebut disebut 

voluntary lisence, sebab lisensi dibuat berdasarkan kebebasan para 

pihak yang membuatnya. Di samping itu, ada juga perjanjian yang 

dibuat tidak dengan berdasarkan kebebasan para pihak yang 
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membuatnya tetapi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh 

Undang-Undang. Perjanjian lisensi yang demikian itu, disebut sebagai 

compulsory lisence itu diatur dalam Pasal 16 dan 18 UUHC 2002.  

2. Syarat Sahnya Perjanjian  

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata 

menentukan bahwa:  

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.             

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah 

persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya 

penawaran dan penerimaan. Kesepakatan dapat dicapai dengan 

berbagai cara, baik dengan tertulis, baik tertulis maupun secara 

tidak tertulis. Tidak sepakat yang apabila sepakat itu diberikan 

karena kekhilafan44, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. 

2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.  

Pasal 1330 KUH Perdata menerangkan tentang orang yang 

dianggap tidak cakap, yakni:  

a. Orang-orang yang belum dewasa, yakni orang yang belum 

berusia 21 tahun dan belum menikah karena walaupun belum 

berusia 21 tahun kalau sudah menikah, maka sudah dianggap 

cakap, bahkan walaupun dia bercerai sebelum berusia 21 tahun;  

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yakni orang yang 

gila, kalap mata, bahkan dalam hal tertentu juga orang yang 

boros;  
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c. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang, yakni perempuan yang sudah menikah dan 

tidak didampingi oleh suaminya. Walaupun demikian, 

ketentuan ini sudah tidak diberlakukan sekarang sehingga 

perempuan yang bersuami pun dianggap telah cakap menurut 

hukum untuk membuat perjanjian.  

3. Pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah 

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, khusus bagian 

keempat ini sebenarnya bukan tergolong orang yang tidak cakap, 

melainkan orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan 

hukum.  

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia 

oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap 

untuk membuat persetujuan adalah orang-orang yang belum 

dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang-

orang yang dinyatakan tidak cakap boleh menuntut pembatalan 

perikatan yang mereka telah buat, dalam hal dimana kekuasaan itu 

tidak dikecualikan oleh Undang-Undang. Setiap orang yang cakap 

untuk mengikatkan diri tidak diperkenankan mengungkapkan 

ketidakcakapan orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang 

ditaruh di bawah pengampuan, dengan siapa mereka telah membuat 

suatu persetujuan.  

4. Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan.  
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Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan dapat 

ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang 

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Prestasi 

dimaksudkan adalah tiga hal, yakni menyerahkan/memberikan sesuatu, 

berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Untuk menentukan jasa, harus 

ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.  

5. Adanya suatu sebab yang halal.  

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu 

sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika 

tidak dinyatakan sesuatu sebab tetapi ada sesuatau sebab yang halal 

ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan, persetujuan 

demikian adalah sah. Adapun suatu sebab adalah terlarang, apabila 

dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan 

yang baik atau bertentangan kepentingan umum.  

Syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi untuk menghindari batalnya 

suatu perjanjian. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu 

pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. 

Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian 

tersebut batal demi hukum.  

 


