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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Merek 

1. Pengertian Merek 

Menurut Prof  R Soekardono, Pengertian Merek adalah suatu tanda 

yang mempribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga 

dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam 

perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau 

diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.5 

Menurut Philip S James, Pengertian 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 lalulintas perdagangan.6 

Menurut Akhnam Subroto dan Suprapedi merek mencankupnama 

dan logo perusahaan, nama dan symbol dari produk tertentu dari 

perusahaan dan slogan perusahaan. Merek adalah sesuatu yang 

ditempelkan atau diletakkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk 

                                                             
5 Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights). PT Raja 
Grafindo Persada : Jakarta. 2013 
 6 Ibid 
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itu sendiri. Barang atau jasa dapat dibedakan berdasarkan merek yang 

digunakannya. Merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan 

symbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan.7 

Secara yuridis definisi dan pengertian merek dapat kita temukan 

dalam : 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tidak ada definisi 

mengenai pengertian merek tetapi langsung pada hak atas merek 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 yaitu Hak khusus untuk memakai 

suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau 

barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-

barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang 

untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas 

di Indonesia. Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk 

barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek 

itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu. 

8 Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1992 Tentang Merek : 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 data 

kegiatan perdagangan barang atau jasa.9 

                                                             
 7 Muhammad Akhnam Subroto dan Suprapedi, Pengertian HKI (Hak Kekayaan 
Intelektual), Indeks, Jakarta, 2008,hlm.27 
 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek dan Merek 
Perniagaan 
 9 Undang-Undang Nomor 2 TAhun 1992 Tentang Merek 
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Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 

Tentang Merek, 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.10 Sedangkan menurut Pasal 1 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi 

Geografis merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis 

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam 

bentuk dua (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.11 

2. 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 di buat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan 

barang atau jasa sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk 

membedakannya. Sejenis disini, bahwa barang atau jasa yang 

diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa 

yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan perokok, 

                                                             
 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek 
 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. 
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korek api yang termasuk dalam kelas barang yang sejenis, atau 

angkutan, pengemas dan penyimpan barang-barang, pengaturan 

perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.12  

Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil 

produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, 

atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. 

Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-

barang dagangannya, guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak 

konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang 

akan dibeli.13 

Merek juga dapat difungsikan sebagai penghubung antara berang 

dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal ini akan 

menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi 

barang dan jasa hasil usahanya dalam perdagangan. Bagaimanapun 

antara merek dan barang ada ikatan yang tidak terpisahkan, karena 

barang yang diberikan tanda (merek) akan memberikan kesan tertentu 

bagi orang yang melihatnya. Melalui media barang yang diberi tanda 

(merek) tersebut terwujud merek sebagai symbol barang. Simbol ini 

membentuk asosiasi kultural terhadap barang. Selanjutnya asosiasi 

kultural membentuk hubungan yang minor terhadap merek yang 

bersangkutan. Apabila suatu merek berhasil membentuk asosiasi 

                                                             
 12 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi 
Hukumnya Di Indonesia), Bandung, PT. Alumni, 2003,hal 322. 
 13 Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta, Jakarta, CV. 
Akademika Pressindo, 1990, Hal. 45. 
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kultural dan hubungan mistik terhadap barang dimana merek tersebut 

diterapkan maka akan terjalin ikatan keakraban (familiar contact) 

kepada setiap prang yang melihatnya.14 

3. Tinjauan Umum Gugatan Merek 

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 belum dikenal 

yang namanya gugatan merek, gugatan pembatalan merek baru dikenal 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 pada bagian kedua 

tentang pembatalan padal Pasal 56 mengatur bahwa : Gugatan 

pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 dan Pasal 6 ( bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,  

tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, merupakan 

keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan 

pendaftaran, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, 

merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah 

terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, merupakan 

peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang 

atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun 

internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 

berwenang, merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau 

Stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, 

                                                             
 14 Kholis Roisah, Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap 
Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia, Semarang, Tesis Hukum (UNDIP), 2001, Hal. 60. 
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kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau 

merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak 

Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak Cipta 

tersebut) 

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat diajukan oleh 

pemilik merek yang tidak terdaftar, sehingga pemilik merek terkenal 

yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan 

permintaan pendaftaran merek kepada Kantor Merek. Gugatan 

pembatalan diajukan kepada pemilik merek dan Kantor Merek melalui 

Pengadilan Negeri . Dalam hal pemilik merek yang digugat 

pembatalannya bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik 

Indonesia gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Selanjutnya pada pasal 57 mengatur bahwa gugatan pembatalan 

pendaftaran merek diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak 

tanggal pendaftaran merek. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa 

batas waktu apabila merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat 

didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum. 

Ketentuan lebih lanjut dalam pasal 58 menyatakan terhadap 

putusan Pengadilan negeri tidak dapat diajukan permohonan banding. 

Kantor Merek melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang 

bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam 
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Berita Resmi Merek apabila gugatan pembatalan tersebut diterima dan 

putusan badan peradilan telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap.Terkait dengan akibat hukumnya diatur dalam pasal 

60 pembatalan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya 

perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek pada Bagian Kedua tentang Pembatalan  Pasal 68 Gugatan 

pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4, 5 dan 6 (pasal 4 Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan 

yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, Pasal 5 Merek 

tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut 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 pendaftarannya.   

Pasal 6 (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 

Merek tersebut:  
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a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis;  

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau 

sejenisnya.  

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

indikasi-geografis yang sudah dikenal. 

(3) 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 simbol atau emblem negara atau lembaga 

nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari 

pihak yang berwenang;  

c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi 

yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang) 

Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan 

setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan 

pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga  Dalam hal 
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menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara 

Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di 

Jakarta. Pasal 69 Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat 

diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran 

Merek, Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila 

Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, 

kesusilaan atau ketertiban umum.   

Pasal 70 Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan 

gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Terkait dengan akibat 

hukumnya diatur dalam pasal 70 ayat 4 Pembatalan dan pencoretan 

pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum 

atas Merek yang bersangkutan. 

 Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan 

setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.  Gugatan pembatalan 

diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar. 

Dalam Pasal 77 Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat 

diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 

pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas 

waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang 

bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan 

perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan 

pembatalan sebagaimana dimaksud dalam dapat diajukan kasasi,  
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B. Tinjauan Umum Merek Terkenal 

1. Pengertian Merek Terkenal 

 Pengertian Merek terkenal dapat ditemukan dalam Surat Keputusan 

Menteri No. M.02-IIC.01.01 tahun 1987 menyangkut merek terkenal (well 

known trade marks).15 Berdasarkan keputusan ini, merek terkenal adalah 

merek yang telah lama dikenal dan digunakan dalam periode waktu yang 

cukup lama untuk jenis-jenis barang tertentu di wilayah Indonesia dan 

dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kahakiman Republik Indonesia Nomor : 

M. 03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran 

Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain 

Atau Milik Badan Lain, yaitu yang dimaksud dengan merek terkenal dalam 

Keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan 

dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik 

di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.16 Yahya Harahap dalam 

bukunya Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1992, menggolongkan merek 

menjadi tiga berdasarkan reputasi (reputation) dan kemasyhuran (renown) 

suatu merek. Merek dibedakan sebagai Merek Biasa (normal marks), Merek 

Terkenal (well-known marks), dan Merek Termasyhur (famous marks). 

Menurut Yahya Harahap Merek terkenal merupakan merek yang memiliki 

                                                             
 15 Surat Keputusan Menteri No. M.02-IIC.01.01 tahun 1987 menyangkut merek terkenal 
(well known trade marks) 
 16 Keputusan Menteri Kahakiman Republik Indonesia Nomor : M. 03-Hc.02.01 Tahun 
1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek 
Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain 
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reputasi tinggi. Merek ini memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki 

kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang 

berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban 

(familiar) dan ikatan mitos (mythical context) kepada segala lapisan 

konsumen.17 

 Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam 

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor. 1486 K/Pdt/1991, tanggal 28 

November 1995, yang secara tegas telah memberikan kriteria hukum 

sebagai berikut : "Suatu merek termasuk dalam pengertian Well-known 

Marks pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar 

dari batas-batas regional malahan sampai kepada batas-batas transnasional, 

karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftar di banyak negara 

dunia, maka dikwalifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar 

sampai ke batas-batas di luar negara asalnya."  

 Yurisprudensi yang lain juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah 

Agung R.I. No. 426 PK/Pdt/1994, tanggal 3 November 1995, yang 

memberikan kriteria hukum sebagai berikut : "Kriteria terkenal atau 

tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada 

pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah 

Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-

                                                             
 17 Yahya Harahap, 1996, Tinjauan Merek Secara Umim dan Hukum Merek di Indonesia, 
Bandung : citra Aditya Bakti, Halaman 82. 
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batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan 

globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas. 

2. Kriteria Merek Terkenal 

a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang 
Merek perusahaan dan merek perniagaan jo. Keputusan 
Menteri Kehakiman No. M.02-IIC.01.01 tahun 1987 jo. 
Keputusan Menteri Kahakiman Republik Indonesia Nomor : 
M. 03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan 
Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek 
Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain. 
 

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang 

Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang disahkan pada 

zaman presiden Ir.Soekarno tidak ditemukan apa definisi dan 

kriteria dari merek terkenal. Namun, pada bulan Juni 1987 Menteri 

Kehakiman mengeluaran Surat Keputusan Menteri No. M.02-

IIC.01.01 tahun 1987 menyangkut merek terkenal (well known trade 

marks). Berdasarkan keputusan ini, merek terkenal adalah merek 

yang telah lama dikenal dan digunakan dalam periode waktu yang 

cukup lama untuk jenis-jenis barang tertentu di wilayah Indonesia. 

sehingga berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. M.02-IIC.01.01 

tahun 1987 suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal 

apabila telah lama dikenal dan digunakan dalam periode waktu yang 

cukup lama di wilayah indonesia. selanjutnya seperti yang telah 

disampaikan diatas, terkait dengan merek terkenal dapat juga kita 

jumpai dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kahakiman Republik 

Indonesia Nomor : M. 03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan 



28 
 

Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip 

Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, yaitu 

yang dimaksud dengan merek terkenal dalam Keputusan ini adalah 

merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada 

barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di 

wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Sehingga dapat 

disimpulkan bawa suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek 

terkenal apabila: 

1. Secara Umum merek tersebut telah dikenal dan dipakai oleh 

masyarakat. 

2. Merek tersebut telah diperdagangkan oleh seseorang atau badan, 

baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. 

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang 
Merek 
 
 Pada perubahan yang kedua yakni dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1992 mulai dikenal yang namanya merek terkenal, 

peraturan terkait merek terkenal dapat dijumpai dalam penjelasan 

pasal 6 Ayat (2) Huruf a Penentuan suatu merek atau nama terkenal, 

dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat 

mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang 

bersangkutan. Sehingga dalam Undang-Undang ini suatu merek 

dapat dikatakan terkenal hanya didasarkan pada pengetahuan 

masyrakat terkait dengan merek yang bersangkutan. 
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c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 
Merek 
 

 Pada perubahan yang ketiga Undang-Undang Merek, terjadi 

perubahan ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek 

terkenal (well-known marks) dapat dilihat pada bagian Penjelasan 

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

Tentang Merek sebagai berikut: “…Merek terkenal untuk barang 

dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan 

pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang 

usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi 

Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan 

besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan 

oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di 

beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, 

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat 

mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan 

mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar 

penolakan.” 

Menurut penjelasan tersebut merek untuk barang dan/atau jasa 

sejenis dapat dikatakan terkenal apabila: 

1. Melihat pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek 

tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. 

2. Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang 

gencar dan besar-besaran. 
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3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh 

pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di 

beberapa Negara. 

d. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahuun 2016 Tentang 
Merek dan Indikasi Geografis jo Peraturan Menteri Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 
2016 Tentang Pendaftaran Merek 
 

Ada perubhan yang ke empat, dalam penjelasan pasal 21 huruf 

b  Undang-undang Nomor 20 tahuun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. Terkait dengan merek terkenal mempunyai 

persamaan dengan bagian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek pada pokoknya 

atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan 

pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang 

usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi 

Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan 

besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan 

oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di 

beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, 

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat 

mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan 

mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar 

penolakan. 
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Menurut penjelasan tersebut merek untuk barang dan/atau jasa 

sejenis dapat dikatakan terkenal apabila: 

1. Melihat pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek 

tersebut di bidang usaha yang bersangkutan 

2. Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang 

gencar dan besar-besaran 

3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh 

pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di 

beberapa Negara 

3. Ketentuan Khusus Mengenai Pendaftaran Merek Terkenal 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan ketentuan 

yang ada yakni Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-IIC.01.01 

tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kahakiman Republik Indonesia 

Nomor : M. 03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan 

Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal 

Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain Jo. Undang-undang Nomor 

15 Tahun 2001 Tentang Merek jo Undang-undang Nomor 20 tahun 

2016 Tentang Merek, suatu pendaftaran merek ditolak apabila Merek 

yang mempunyai persamaan atau kemiripan baik pada pokoknya 

maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain 

atau badan lain. 

Hal ini wajar dilakukan sebagai ketentuan khusus yang 

menentukan bahwa merek-merek yang terkenal bila ternyata ditiru oleh 
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pedagang-pedagang secara tidak sewajarnya, maka selalu dapat diminta 

pembatalannya atau dilakukan pembatalan secara ex officio oleh pejabat 

pendaftaran.18 

4. Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia 

Perlindungan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan 

bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi 

“itikad buruk”, yang semula ketentuan mengenai gugatan pembatalan 

merek hanya berlaku 5 tahun, namun hal tersebut dikecualikan untuk 

iktikat burut karena  hal tersebut ditujukan untuk mengambil 

keuntungan dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain, 

sehingga menimbulkan kondisi persaingan orang dan mengecohkan 

konsumen sehingga tidak selayaknya mendapatkan perlindungan 

hukum. 

Agar suatu merek terkenal beredar di Indonesia dapat dilindungi 

sebagaimana yang selalu diharapkan oleh pemiliknya,maka: 19 

1. Merek yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan dan ditolak 

2. Tersedia lembaga gugatan tingkat 1 (Pengadilan Niaga) dan tingkat 

kasasi (Mahkamah Agung) untuk pembatalan pendaftan merek yang 

disinyalir mirip dengan merek terkenal 

 

 

                                                             
 18 Drs. Muhammad Djumhana.S.H dan R.Djubaedilah,S.H, Hak Milik 
Intelektual(sejarah,teori dan prakteknya di Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, 
hal184 
 19 Syprianus Aristeus,S.H.,M.H, Op.cit, hal 114. 
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C. Tinjauan Umum Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim 

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, apabila 

pemeriksaan perkara telah selesai, majelis hakim karena jabatannya 

melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.20 

Dalam menjalankan fungsi peradilan, para hakim Peradilan harus 

menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan 

hukum dan keadilan. Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di  

persidangan ada tiga (3) macam. Produk hakim dari perkara permohonan 

(voluntair) adalah penetapan, sedangkan produk hakim dari perkara gugatan 

(contentius) adalah putusan, dan akta perdamaian. 21 

Dalam beberapa literatur, terdapat beberapa definisi yang berbeda 

terkait dengan putusan hakim atau yang biasa disebut dengan ptusan 

pengadilan. Menurut Ridwan Syahrani, S.H. putusan pengadilan adalah 

pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka 

untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata.22 

Sedangkan Muktiarto dalam bukunya menyatakan bahwa putusan ialah 

peryataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh 

                                                             
20 Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika,  halaman 797. 
21 Abdul Manan,2012, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 

Jakarta : Prenada Media Grup,  halaman 197  
22 Ridwan Syahrani, S.H., 1998,Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, 

Jakarta :Pustaka Kartini, halaman. 83. 
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hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan 

perkara gugatan (kontentius).23 

2. Asas-asas Putusan Hakim24 

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.  

  Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan 

pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi 

ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau 

onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). Hal ini ditegaskan 

dalam pasal 23 UU No 1970, sebagaimana di ubah dengan UU No 35 

Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No .4 Tahun 2004, 

yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat 

alasan–alasan dan dasar-dasar putusan mencantumkan pasal–pasal 

peraturan perundang–undangan tertentu yang bersangkutan dengan 

perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun 

yurisprudensi atau doktrin hukum.Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) 

HIR, hakim karena jabatanya atau secara exofficio, wajib mencukupkan 

segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang 

berperkara .Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat (1) UU No 14 

Tahun 1970, sebagaimana di ubah dengan UU No 35 Tahun 1999, dimuat 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 memerintah hakim dalam 

kedudukan sebagai penegak hukum dan keadilan ,wajib menggali 

                                                             
23 H.A. Mukti Arto, 2008, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, halaman 251 
24 Komariah, Asas-Asas Putusan Hakim, PPT, Materi Kuliah Hukum Acara Perdata Tahun 

Akademik 2015/2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Malang, halaman 3 
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mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan hidup dalam 

masyarakat . Menurut pasal ini hakim berperan dan bertindak sebagai 

perumus dan penggali nilai –nilai yang hidup dikalangan masyarakat.25 

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan 

  Asas kedua digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat 

(2) RGB dan pasal 50 Rv, putusan harus secara total dan menyeluruh 

memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang di ajukan. Tidak 

boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan 

mengabaikan gugatan selebihnya, cara mengadili yang demikian 

bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Sehingga 

apabila dalam suatu perkara ada konvensi dan rekovensi hakim wajib 

untuk mengadili seluruhnya baik konvensi maupun rekonvensi.26 

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 

  Asas lain, digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat 

(3) RBG Dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi 

tunutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut “ultra 

petitum partium” hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun 

petitum gugat, dianggap telah melampaui wewengnya.27 Namun Hal ini 

dikoreksi oleh MA Melalui Putusan MA No 1001 K/Ship 1972 yang 

menyatakan bahwa pengadilan negeri boleh memberi putusan melebihi 

yang diminta dalam hal ada hubungan erat satu sama lainnya, dalam hal 

                                                             
25 Yahya Harahap, Op,Cit,  Hukum Acara Perdata , Halaman 797 
26 Ibid, halaman 800 
27 Ibid, halaman 801 
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ini pasal 178 (3) HIR tidak berlaku mutlak, sebab hakim dalam 

menjalankan tugasnya haus aktif agar memberikan keputusan yang 

benar-benar menyelesaikan perkara. Hal tersebut juga dijustifikasi oleh 

MA dengan putusannya No.556/K/SIP/1971 yang memperbolehkan 

hakim memetus lebih dari yang digugatkan tetapi masih sesuai dengan 

kejadian materiil.28 

d. Diucapkan Dimuka Umum  

  Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif Persidangan dan 

putusan di ucapkan dalam sidang penadilan yang terbuka utuk umum, 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial menurut asas 

fair trial berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan 

demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal 

pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas fair 

trial. Dalam literatur disebut the open justice principle .tujuan utamanya 

untuk menjamimn proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela ( 

misbehavior)dari pejabat peradilan. Melalui prinsip terbuka umum, 

dianggap memiliki efek pencegahan (deterrent effect) terjadinya proses 

peradilan yang bersifat berat sebelah (partial )atau diskriminatif, karena 

proses pemeriksaan sejak awal sejak awal sampai putusan dijatuhkan 

dilihat dan didengar publik.hal ini membuat hakim lebih berhati-hati 

                                                             
28 Komariah, Op,cit,  halaman 2 
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melakukan kekeliruan (eror) dan penyalagunaan wewenang pada satu 

segi dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.29 

3. Kekuatan Hukum Putusan Hakim.

Mengenai kekuatan putusan hakim dalam hukum acara perdata 

terdapat tiga macam kekuatan putusan hakim, yaitu kekuatan mengikat, 

kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk 

dijalankan.30 Kekuatan mengikat putusan hakim merupakan putusan yang 

pasti atau tetap, terhadap putusan tersebut tidak dapat ditarik kembali. 

Apabila terhadap putusan hakim tersebut tidak lagi diakukan upaya hukum 

maka putusan tersebut menjadi pasti atau tetap dan memperoleh kekuatan 

yang mengikat. Hukum acara perdata dikenal res judicata pro veritate 

habetur yang artinya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dengan sendirinya mengikat apa yang diputus pengadilan dianggap benar 

dan pihak-pihak wajib mematuhi dan memenuhi putusan tersebut.31 

Menurut  Pasal 195 Reglemen Indonesia yang 

Diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah 
memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak 
lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan 
oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna 
mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah 
selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa 
orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya 

29 Yahya Harahap, Op,Cit, Hukum Acara Perdata,  halaman 803 
30 Soepomo, 2002, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : Pradanya Paramita, 

halaman 94. 
31 Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : Citra Aditya 

Bakti, halaman 175. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/node/2/herzien-inlandsch-reglement-%28h.i.r%29-%28s.-1941-44%29-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-%28r.i.b.%29
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/node/2/herzien-inlandsch-reglement-%28h.i.r%29-%28s.-1941-44%29-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-%28r.i.b.%29
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Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari 
pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk 
melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus 
benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan 
pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu 
sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat 
waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan 
dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi. 
 

Berdasarkan penjelasan Pasal 195 HIR tersebut, dapat dikatakan bahwa 

putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang 

tidak dilakukan upaya hukum lain dan putusan kasasi. 

D. Contoh Kasus Sengketa Merek Terkenal 

 Untuk dapat memberikan gambaran tentang merek terkenal, maka 

penulis akan membahas beberapa putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah 

Agung adalah sebagai berikut : 

1. Sengekta Merek Toyama Do Brasil Maquinas Ltda (Brasil) 
Melawan Chua Jacob Sutedja (Indonesia). 
 

Toyama Do Brasil Maquinas Ltda, suatu badan hukum yang 

didirikan menurut hukum negara Brasil, yang diwakili oleh Carlos 

Alberto Nogueira PUPO, Melawan Chua Jacob Sutedja. Merek dagang 

tersebut telah didftarkan di berbagai Negara di dunia antara lain : U.S.A 

kelas 7 tanggal 12 November 2013, Uni Eropa kelas 7 dan 12, tanggal 

pendaftaran 8 Juni 2010, U.A.E kelas 7 tanggal pendaftaran 19 Maret, 

Singapura kelas 7tanggal pendaftran 8 Juli 2010, Mexico kelas 7 tanggal 

pendaftaran 7 September 2007, Colombia kelas 7, tanggal pendaftaran 

24 Maret, Afrika Selatan kelas 7, tanggal pendaftaran 29 Juni 2010 

China kelas 7, tanggal pendaftran 7 Juni 2006. 
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 Pada waktu hendak mendaftarkan di Indonesia penggugat 

harus mengalami bahwa merek Toyama telah didaftarkan atas nama 

Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2010 untuk jenis barang yang sama. 

Pendaftaran merek Toyama mempunyai persamaan pokoknya dalam hal 

susunan huruf-huruf dan bunyi ucapan merek Toyama untuk barang 

sejenis dalam kelas 7. 

 Toyama merasa keberatan atas pendaftaran merek milik 

Chua Jcob Sutedja karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan 

merek Toyama karena jika digunakan secara bersamaan akan sangat 

membingungkan dan memperdaya masyarakat seakan-akan barang-

barang Tergugat berasal dari Penggugat atau setidak-tidaknya 

mempunyai hubungan yang erat dengan Penggugat. Adapun  tuntutan 

penggugat yang diajukan pada Pengadilan  Niaga   nomor 

03/Pdt.Sus.Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Ps adalah sebagai berikut: 

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan 

Toyama sebagai merek terkenal milik Penggugat untuk jenis barang 

dalam kelas 7, Menyatakan merek Toyama Tergugat I mempunyai 

persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek terkenal 

Toyama Penggugat, Menyatakan Tergugat I telah mendaftarkan merek 

Toyama dengan iktikad tidak baik, Menyatakan Penggugat sebagai satu-

satunya pihak yang berhak untuk memperoleh pendaftaran merek 

Toyama untuk jenis barang dalam kelas 7 di Indonesia, Membatalkan 

pendaftaran merek Toyama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya, 



40 
 

Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret pendaftaran merek Toyama 

Tergugat I dari Daftar Umum Merek dan mendaftarkannya atas nama 

Penggugat sesuai dengan permintaan pendaftarannya Nomor Agenda 

D00-2014-057367 tanggal 12 Desember 2014, dan Menyatakan putusan 

ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan/atau 

Tergugat II mengajukan suatu upaya hukum; 

 Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 

03/Pdt.Sus.Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Mei 2015 yang 

amarnya sebagai berikut: 

1. Menolak gugatan Penggugat; 

2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar 

Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) 

Atas putusan pengadilan niaga tersebut toyama mengajukan 

permohonan kasasi. Dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung 

RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amaran sebagai 

berikut : 

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Toyama Do Brasil 

Maquinas Ltda, tersebut; 

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar 

biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) 
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 Dalam perkara ini Mahkamah Agung menolak permohonan 

kasasi Toyama Do Brasil Maquinas Ltda dengan alasan-alasan sebagai 

berikut : 

a. Tidak terbukti bahwa Toyama adalah merek terkenal milik penggugat 

yang telah didaftarkan diberbagai Negara 

b. Tergugat I adalah pendaftar merek pertama sejak tahun 2010, 

sehingga tidak terbukti melakukan pelanggaran merek. 

  Dalam perkara “Toyama Do Brasil Maquinas Ltda”, dapat 

dilihat adanya persoalan mengenai merek terkenal, persamaan pokok 

merek dan pendaftaran merek. Dalam perkara ini dapat dilihat 

menurut Mahkamah Agung Toyama bukanlah merek terkenal, 

padahal merek toyama telah didaftarkan di berbagai Negara anatara 

lain USA, Uni Eropa, U.A.E, Singapura, Mexico, Colombia, Afrika 

Selatan dan China. Toyama berdiri sejak 18 juli 2006 di brasil dengan 

jenis barang gergaji, mesin benih, alat penyemprot, mesin bubut, 

mesin pangkas, mesin udara kompresi, bajak, alat pengolok listrik, 

kumparan untuk mesin mesin pompa, mesin pemotong padi dan 

mesin pemotong rumput, pompa sentrifuhal, mesin sentrifugal, 

control peneumetic untuk mesin dan ejin, mesin potong, mesin 

pemotong rumput, enjin hidrolik, mesin cuci dan alat-alat pembersih 

(listrik), enjin, enjin pembakaran dalam, enjin listrik, enjin 

lokomboil, gergaji rantai, mesin pangkas listrik, mesin serpih sigkat, 

pengembus daun dan pengusap debu, mesin potong sikat, mata pisau 
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dan aksessoris untuk mesin potong sikat, alat-alat cuci dengan 

pancaran air bertekanan tinggi, pompa bermotor, generator, generator 

tenaga dan arus, perkakas tenaga (mesin bor) dan perkakas manual, 

mesin benih (kelas 7) 

  Toyama telah membuktikan merek terkenal miliknya dengan 

melampirkan sertifikat pendaftaran merek Toyama diberbagai 

Negara (P-3 dan P3A) dengan terjemahan resminya dalam Bahasa 

Indonesia. bukan hanya itu Toyama juga membuktikan dengan 

katalog Website yaitu www.toyama.com.br untuk Negara brasil, 

www.toyama.ci untuk negara chili, www.toyama.com.ve untuk 

Negara Venezuela, dan www.toyama.com.co untuk Negara 

Colombia. Semua website tersebut dapat diakses di Indonesia dan di 

Negara mana pun di dunia yang mempunyai jaringan internet, 

sehingga katalog-katalog tersebut tidak hanya dibatasi oleh ruang, 

tempat ayau waktu tertentu. 

  Yang dimaksud pengetahuan masyarakat, menurut 

penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 

2001, buka pengetahuan umum seluruh lapisan masyarakat, 

melainkan pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang 

bersangkutan dalam dalam hal ini pengetahuan umum masyarakat 

yang berkecimpung dalam perdagangan barang-barang kelas 7. 

  Semua unsur mengenai merek terkenal yaitu pendaftaran dan 

investasi di banyak Negara di dunia, pengetahuan umum masyarakat 

http://www.toyama.com.br/
http://www.toyama.ci/
http://www.toyama.com.ve/
http://www.toyama.com.co/
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mengenai merek Toyama milik pemohon di bidang usaha yang 

bersangkutan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi 

gencar dan besar-besaran sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sudah 

terpenuhi. Dengan terbuktinya keterkenalan merek Toyama milik 

penggugat menurut penulis, penulis akan meninjau mengenai Pasal 6 

ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa “Permohonan harus 

ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut mempunyai 

persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan dengan merek pihak 

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

yang sejenis. Mengenai pengertian persamaan pada pokoknya dapat 

kita lihat pada penjelasan pasal 6, yakni kemiripan yang disebabkan 

oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan 

merek yang lain, cara penempatan,cara penulisan, atau kombinasi 

antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan dalam merek-

merek tersebut. Sehingga seharusnya merek toyama termasuk 

kategori merek terkenal. 

 

2. Sengketa Merek Prada S.A (Italy) Melawan Pt. Manggala Putra 
Perkasa (Indonesia) 
 

PRADA S.A diwakili oleh Direktur Tuan Carlo Nicoletti, 

memberi kuasa kepada Daru Lukiantono,S.H., dan kawan-kawan, 

PRADA merupakan perusahaan busana terkemuka di dunia yang telah 

memulai usahanya sejak tahun 1913. Di dalam sejarahnya, usaha 
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Penggugat pertama kali dirintis oleh Mario Prada pada tahun 1913 

bersama saudaranya Martino dengan mendirikan suatu toko yang 

menjual bahan-bahan yang terbuat dari kulit dan tas. Merek Prada 

pertama kali diperkenalkan sebagai merek untuk barang-barang yang 

diperdagangkan oleh Mario Prada dan saudaranya Martino tersebut. 

Usaha tersebut selanjutnya diteruskan oleh putri dari Mario Prada 

tersebut, yaitu Luisa Prada selama dua puluh tahun setelah Mario Prada 

menyerahkan kepemilikan toko dan merek Prada tersebut. Selanjutnya, 

Miuccia Prada, yang merupakan anak dari Luisa Prada mengambil alih 

bisnis keluarga tersebut pada tahun 1978 dan sejak saat itu berhasil 

mengembangkan merek Prada sebagai salah satu merek yang diakui 

keterkenalannya di dunia. 

Barang konveksi bermerek dagang tersebut diatas telah dipasarkan 

di dunia Internasional dan mereknya telah terdaftar di: Negara Itali 

untuk kelas 25 dan 18, Negara Inggris untuk kelas 25  dan kelas 18, 

Negara Australi untuk kelas 25 dan kelas 18, Negara Singapura untuk 

kelas 25 dan kelas 18, Negara Malaysia untuk kelas 18, Negara Korea 

Selatan, Negara Vietnam, Negara Hongkong untuk kelas 18, Negara 

China untuk kelas 25 dan kelas 18, Negara New Zerland untuk kelas 25 

dan kelas 18, Negara Philipina untuk kelas 25 dan kelas 18, Negara 

Brunei Darussalam untuk kelas 25 dan kelas 18, Negara Taiwan untuk 

kelas 25, Negara Thailand untuk kelas 25 dan kelas 18  
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 Adapun yang diajukan oleh PRADA pada Pengadilan Niaga 

88/Pdt.Sus-Merek/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah sebagai berikut : 

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan 

Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah 

atas Merek PRADA untuk membedakan hasil produksi/produk-produk 

Penggugat dengan hasil produksi/produk-produk lainnya, Menyatakan 

Merek-merek PRADA milik Penggugat sebagai merek-merek terkenal, 

Menyatakan bahwa merek-merek PRADA tergugat Memiliki 

persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek PRADA milik 

Penggugat; Menyatakan bahwa merek-merek PRADA tergugat  

Didaftarkan atas itikad tidak baik, Menyatakan bahwa merek-merek 

PRADA tergugat memiliki persamaan dengan nama badan hukum 

Penggugat, Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal 

merek-merek PRADA Tergugat, Memerintahkan Turut Tergugat untuk 

membatalkan merek-merek PRADA tergugat dari daftar umum merek. 

 Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 

88/Pdt.Sus-Merek/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Maret 2014 yang 

amarnya sebagai berikut: 

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga 

kini ditaksir sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas 

ribu rupiah). 
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Alasan majelis tidak dapat menerima gugatan dari penggugat 

adalah karena gugatan yang diajukan kepada tergugat salah alamat 

sehingga gugatan tersebut tidak sah. 

Selanjutnya PRADA mengajukan upaya hukum kasasi yang dalam 

perkara ini Mahkamah Agung telah memutuskan dan berkekuatan tetap 

yaitu: 

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PRADA S.A, 

tersebut; 

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

Alasan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemohon 

adalah: Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena 

setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 21 April 2014 

dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah 

menerapkan hukum, Bahwa alasan kasasi tentang pertimbangan Judex 

Facti mewajibkan Penggugat mengajukan bukti pendukung surat kuasa 

berupa Akta Perusahaan Prada SA, dapat diterima karenanya harus 

diperbaiki "sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan" maka tidak ada 

kewajiban Penggugat untuk menyertakannya, akan tetapi mengenai 

keberatan kasasi tentang "perbaikan alamat Tergugat" alasan kasasi 

harus ditolak, karena tindakan Hakim menganjurkan agar alamat 

Tergugat diperbaiki bukan pada Kelurahan Jembatan Besi sebagaimana 
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tercantum dalam surat gugatan melainkan Kali Anyar, seperti 

diterangkan oleh Wakil Lurah Jembatan Besi – dapat dibenarkan - sebab 

dengan penolakan Penggugat untuk memperbaiki karena alasan 

principal berkeberatan telah membuktikan gugatan Penggugat salah 

alamat, yang berakibat panggilan tidak sah; 

Berikut ini Analisa Putusan Pengeadilan Niaga Nomor 

88/Pdt.Sus-Merek/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 449 K/Pdt.Sus-HKI/2014 : 

Seperti diketahui merek PRADA adalah merek terkenal Merek 

PRADA tersebut telah menjadi salah satu aset yang sangat berharga bagi 

Pemohon Kasasi. Berkat investasi secara konsisten dan 

berkesinambungan, Merek-merek PRADA milik Pemohon Kasasi telah 

dikenal oleh komunitas internasional sebagai penghasil jenis-jenis 

barang di Kelas 18 dan Kelas 25 yang berkualitas tinggi dan eksklusif; 

Pemohon Kasasi juga berhasil memperluas pasar distribusi produk yang 

menggunakan Merek PRADA dan secara bersamaan juga secara 

konsisten melindungi Merek PRADA di banyak Negara. Penggunaan 

secara aktif Merek-merek PRADA milik Pemohon Kasasi juga 

dibuktikan dengan pemakaian komersial maupun melalui bukti-bukti 

promosi dan bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya dilakukan 

secara berkelanjutan oleh Pemohon Kasasi sejak pertama kali Pemohon 

Kasasi menjalankan kegiatan usahanya hingga saat ini;  
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Berdasarkan uraian di atas tegas dan tidak terbantahkan bahwa 

Merek merek PRADA milik Pemohon Kasasi telah memenuhi kriteria 

merek terkenal sesuai dengan Undang-Undang Merek yang berbunyi: 

"Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan 

dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai 

Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, 

diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena 

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

dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran 

Merek tersebut di beberapa negara". (Penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b). 

Khusus untuk negara Indonesia, Merek-merek PRADA milik 

Pemohon Kasasi telah terdaftar di berbagai kelas barang dan jasa pada 

Daftar Umum Turut Termohon Kasasi, termasuk namun tidak terbatas 

pada Merek-merek PRADA milik Pemohon Kasasi sebagai untuk jenis-

jenis barang di Kelas 18 dan Kelas 25. 

Pemohon Kasasi merupakan pemilik merek yang sah atas tiap-tiap 

Merek Pemohon Kasasi berhak mengajukan gugatan pembatalan atas 

pendaftaran tiaptiap merek yang memiliki persamaan pada 

keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek-

merek PRADA milik Pemohon Kasasi. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 

6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek disebutkan bahwa: "Suatu 

permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Merek 

apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
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keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih 

dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis". 

Sesuai ketentuan di atas memberikan hak kepada pemilik merek 

untuk mengajukan gugatan pembatalan setiap merek dengan barang atau 

jasa yang sejenis, yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada 

keseluruhannya dengan Merek miliknya yang telah terdaftar terlebih 

dahulu. Merek-merek PRADA milik Pemohon Kasasi setidak-tidaknya 

sejak tanggal pendaftaran paling awal dari Merek-merek PRADA milik 

Pemohon Kasasi yaitu tanggal 22 Mei 1995. Sehingga dengan demikian, 

berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a, 

Pemohon Kasasi memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan 

untuk setiap merek untuk jenis barang atau jasa yang sama, yang 

memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan 

Merek-merek PRADA milik Pemohon Kasasi yang terdaftar atau coba 

didaftarkan setelah tanggal 22 Mei 1995. 

Fakta Merek-merek PRADA milik Penggugat sebagai suatu merek 

terkenal juga telah diakui oleh Pengadilan Republik Indonesia melalui 

suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan 

Peninjauan Kembali Nomor 274/PK/Pdt/2003 tertanggal 14 Desember 

2007 jo. Putusan Kasasi Nomor 2413 K/Pdt/1999 tertanggal 26 April 

2001 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., tertanggal 8 Januari 1999, yaitu di dalam 

perkara gugatan pembatalan merek terhadap merek-merek PRADA atas 
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nama Fahmi Babra untuk jenis barang di kelas yang sama yaitu kelas 18 

dan kelas 25. 

Bahwa sebagai catatan Majelis Hakim, pendaftaran merek-merek 

PRADA atas nama Fahmi Babra yang telah dibatalkan oleh putusan 

berkekuatan tetap tersebut di atas memiliki suatu hubungan langsung 

dengan pokok perkara a quo sebagaimana akan Penggugat jabarkan di 

bagian lain gugatan ini; 

Bahwa di dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 

274/PK/Pdt/2003 tersebut, Majelis Hakim Agung telah 

mempertimbangkan bahwa alasan-alasan yang disertai bukti-bukti baru 

(novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut 

dapat dibenarkan, karena itu Mahkamah Agung membenarkan bahwa 

Merek PRADA S.A. milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah 

MEREK TERKENAL yang telah terdaftar di berbaqai Negara Baik di 

Negara-negara Eropa, ASEAN, Asia, Asia Pasifik, Afrika, Amerika 

Serikat selalu terdapat Toko Prada yang menjual barang-barang Merek 

PRADA, sehingga penggunaan Merek PRADA oleh Termohon 

Peninjauan Kembali menunjukkan adanya itikad tidak baik. 

Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali telah menggunakan 

Merek Prada dan logonya sejak tahun 1913 membuktikan pemakaian 

yang telah begitu lama, serta memiliki pemasaran dan 

peredaran/distribusi produk barang-barang PRADA dengan jangkauan 

yang luas diberbagai negara di dunia, dan merek Pemohon Peninjauan 
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Kembali memiliki reputasi merek yang berkwalitas. Selanjutnya, 

Termohon Peninjauan Kembali yang telah mendaftarkan Merek dan 

Logo PRADA terdaftar Nomor 328996 dan 329217 untuk jenis barang 

baju, celana, pakaian dalam pria/ wanita, rok, blouse, pakaian olah raga, 

kaos kaki, celana jeans, jaket, sepatu, sandal, ikat pinggang, kulit, kulit 

imitasi, tas, dompet, koper dan Iain-Iain yang termasuk dalam Kelas 18 

dan 25, menurut Mahkamah Agung bahwa pendaftaran Merek dan Logo 

PRADA terdaftar Nomor 328996 dan 329217 atas nama Termohon 

Peninjauan Kembali jelas-jelas mempunyai persamaan pada pokoknya 

dengan merek dan logo terkenal PRADA sebagai merek dagang yang 

merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali, yang telah didaftar di 

berbagai Negara di dunia sehingga pendaftaran Merek dan Logo 

PRADA Nomor 328996 dan 329217 oleh Termohon Peninjauan 

Kembali dapat dinyatakan telah membonceng ketenaran dari merek dan 

logo terkenal PRADA milik Pemohon Peninjauan Kembali. 

Pada pertimbangan Majelis Hakim Agung di dalam perkara 

Peninjauan Kembali Nomor 274/PK/Pdt/2003 merupakan suatu bukti 

nyata yang menunjukkan bahwa Merek-merek PRADA milik 

Penggugat merupakan merek terkenal sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Merek dan dengan demikian harus dilindungi dari 

kemungkinan peniruan oleh pihak ketiga. 

 

 


