
 

16 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Merek 

1. Pengertian Merek 

Merek merupakan instrumen atau hal pokok paling penting dalam sebuah 

produk. Merek dapat menentukan suatu kualitas barang maupun jasa apakah 

barang tersebut bernilai tinggi atau tidak. Begitupun dengan adanya merek 

terhadap suatu barang akan memberikan suatu kemudahan bagi calon konsumen 

untuk memilih dan mengetahui produk mana yang akan di beli melalui sebuah 

sarana dan alat pengenal produk. Hal inilah yang kemudian dikemukakan oleh 

Prof. Molengraaf dimana beliau menjelaskan bahwa
16

,  merek yaitu dengan mana 

”dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukan asal barang, dan 

jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang barang sejenis 

yang dibuat,dan diperdagangkan oleh orang,atau perusahaan lain”.  Dari dua 

pendapat inilah kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa merek sejatinya 

adalah sebuah tanda akan keberadaan sebuah produk. 

Definisi merek kemudian disepakati dalam dunia international yaitu 

sebuah tanda atau serangkaian tanda yang menyatakan asal produk atau jasa yang 

membedakan dari para pesaingnya
17

. Tanda untuk membedakan barang dan jasa 

satu dengan yang lain guna untuk memperkuat unsur pembeda kemudian di 

                                                             
16

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hukum Merek dan Permasalahannya, Aswaja 

Pressindo, Yogyakarta, 2012, Hlm, 154. 
17

 Casavera,8 Kasus Sengketa merek di Indonesia, Yogyakarta:Graha Ilmu,2009, Hlm 8. 
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pertegas di pengertian merek di dalam undang undang nomor 20 tahun 2016 

tentang merek dan indikasi geografis dimana dalam pasal 1
18

.  

 Pada pengertian hukum normatif indonesia tentang ketentuan sebuah 

merek adalah sebuah alat pembeda dari sebuah produk barang dan jasa satu sama 

lainnya. Dari beberapa pengertian diatas kemudian secara keseluruhan bahwa 

merek sejatinya Kotler dan Amstrong telah memberikan penjelasan mengenai 

merek yang cukup tepat yaitu merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, 

atau desain atau sebuah kombinasi di antaranya, yang bertujuan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Menurutnya 

merek akan memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi produk-produk yang 

ada di pasar, mengidentifikasi produk-produk mana yang memiliki manfaat lebih, 

atau produk-produk mana yang sesuai dengan selera konsumen. Ditambah merek 

juga menyatakan sesuatu tentang konsistensi dan kualitas. Artinya bila kualitas 

dan konsistensi suatu merek itu bagus, maka akan sangat mudah diterima oleh 

konsumen
19

. 

1. Fungsi Merek 

                                                             
18 Lihat Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dimana dalam 

pasal 1, yang berbunyi :  

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. 
19

 Ok.Saidin, Aspek Hukum kekayaan Intelektual, Jakarta:Rajawali Pres,2007,hlm.345 
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Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek 

untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, 

suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut
20

 

a. fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan 

produk perusahaan lain; 

b. fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga 

secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan 

produsennya sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut; 

c. fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana 

memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama 

yang diperdagangkan sekaligus untuk menguasai pasar; 

d. fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat 

menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing 

maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas. 

Fungsi-fungsi merek yang tersebut di atas mengakibatkan perlindungan 

terhadap sebuah merek menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha di 

Indonesia. Selain itu, merek memberikan manfaat-manfaat yang positif baik bagi 

produsen, pelaku usaha/pedagang, dan konsumen, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi produsen, merek digunakan sebagai sarana penjamin mutu 

atas barang yang diproduksinya 

                                                             
20

 Endang Purwaningsih. 2005. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights. Ghalia 

Indonesia, Bogor. hal. 11. 
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2. Bagi pedagang, merek digunakan sebagai sarana labelling bagi 

suatu barang dan jasa sehingga lebih mudah untuk diketahui 

3. Bagi konsumen, merek dijadikan alat untuk memilih produk yang 

akan dibeli. Masing-masing merek mewakili masing-masing 

kualitas dari suatu produk. 

 

3.Pendaftaran Merek 

Pada awal pendaftaran merek juga harus dipahami pula seputar ketentuan 

tentang merek yang dapat didaftar ataupun merek yang tidak dapat didaftar.. Suatu 

merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Undang undang Nomor 15 

tahun 2001 merek tidak didaftar apabila
21

 ;  

1) Didaftarkan oleh pemohon memiliki itikad tidak baik 

2) merek yang didaftar mengandung unsur bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau 

ketertiban umum; 

3) merek yang didaftar tidak memiliki daya pembeda; 

4) merek yang didaftar telah menjadi milik umum; atau 

5) Merek yang didaftar merupakan keterangan atau berkaitan dengan 

barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 

6) Permohonan harus ditolak oleh Dirjen HAKI apabila Merek yang 

didaftar memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

                                                             
21

 Pasal 4,5 dan 6 undang undang no 15 tahun 2001 tentang merek 
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dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis 

7) Permohonan harus ditolak oleh Dirjen HAKI apabila Merek yang 

didaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang 

dan/atau sejenisnya 

8) Permohonan harus ditolak oleh Dirjen HAKI apabila Merek yang 

didaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal 

9) Permohonan harus ditolak oleh Dirjen HAKI apabila Merek yang 

didaftar merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau 

nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan 

tertulis dari yang berhak; 

10) Permohonan harus ditolak oleh Dirjen HAKI apabila Merek yang 

didaftar 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; 

11) Permohonan harus ditolak oleh Dirjen HAKI apabila Merek yang 

didaftar merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel 

Merekresmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 
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Ketentuan inilah yang kemudian wajib untuk diketahui sebelum 

melakukan pendaftaran merek.  

 

4. Prinsip Deklaratif (First to use) dan Prinsip Konstitutif (First To file) 

dalam Lingkup Pendaftaran Merek 

 

Pada Pendaftaran atas merek terdapat dua sistem yang dikenal dalam 

proses pendaftaran merek, yaitu sistem dengan prinsip deklaratif (first to use) dan 

sistem  dengan prinsip konstitutif (first to file). Pada  Undang-undang merek 

Tahun 2001 pada dasarnya menganut sistem pendaftaran konstitutif, sama dengan 

undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 1992, dan 

Undang-undang No. 14 Tahun 1997. Hal ini merupakan perubahan mendasar 

dalam Undang-undang merek di Indonesia yang semula menganut sistem 

deklaratif (Undang-Undang No. 21 Tahun 1961).  

Pada sistem deklaratif sendiri berfokus pada pemakai pertama (first to 

use). Dengan prinsip pihak yang paling pertama menggunakan suatu merek, 

dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. 

Pendaftaran tersebut dipandang hanya memberikan suatu prasangka menurut 

hukum, dugaan hukum bahwa orang pertama mendaftar adalah si pemakai 

pertama dengan konskuensi hukum dapat dikatakan jika, dia adalah pemilik merek 

tersebut, sampai ada pembuktian sebaliknya.  

Namun sebaliknya dalam sistem pendaftaran deklaratif pendaftaran merek 

bukan merupakan suatu keharusan, sehingga tidak ada kewajiban untuk 
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mendaftarakan merek. Pendaftaran atas merek pada dasarnya hanya bertujuan 

untuk pembuktian, bahwa pendaftar merek, adalah pemakai pertama dari merek 

yang bersangkutan sehingga dapat dikatakan pemakai pertamalah yang berhak 

atas hak kepemilikan merek tersebut.
22

 

Mengutip pendapat yang dikemukakan Saidin, dalam sistem deklaratif 

orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar 

mereknya, tetapi harus orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai 

merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai dan menggunakan 

merek tersebut tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang lain dengan 

begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir mendaftarkan mereknya. Dalam 

sistem deklaratif sendiri seseorang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap 

dilindungi secara hukum.
23

. 

Disisi lain sistem First to file dapat diartikan bahwa pendaftaran suatu 

merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan 

permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, serta Negara dalam hal ini 

pemerintah tidak memberikan fasilitas pendaftaran untuk merek yang memiliki 

persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain 

untuk barang/jasa sejenis, disitulah letak perlindungan hukumnya.Suatu merek 

                                                             
22

 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata I, Himpunan Keputusan Merek Dagang, (Bandung: 

PT. Alumni, 1997), hal. 33 
23 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan 

ke-3,  2014), hlm.329-330, disebutkan Menurut Saidin, dalam sistem deklaratif orang yang berhak 

atas merekbukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orangyang 

sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-

sungguh memakai dan menggunakan merek tersebut tidakdapat dihentikan pemakaiannya oleh 

orang lain dengan begitu saja, meskipunorang yang disebut terakhir ini mendaftarkan mereknya. 

Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi. Sehingga 

kelemahan dari sistem deklaratif ini adalah, tidak adanya jaminan kepastian hukum. 
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hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar 

di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), 

Kementrian Hukum dan HAM R.I. (Ditjen HKI). Pendaftaran merek melahirkan 

hak ekslusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 

tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri 

merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakan 

mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.
24

 

Pada sistem  konstitutif (first  to  file),  hak  atas  merek diperoleh   melalui   

pendaftaran   artinya   hak   eksklusif   atas   sesuatu   merek diberikan  karena  

adanya  pendaftaran (requerid  by  registration).  Pada  sistem konstitutif  

pendaftaran  merek  mutlak  dilakukan  sehingga  merek  yang  tidak didaftar   

tidak   akan   mendapat   perlindungan   hukum.
25

 Sedangkan pada sistem 

deklaratif (first to use) titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang 

memakai pertama suatu merek maka pemakai pertama merupakan yang  berhak  

menurut  hukum  atas  merek  yang  bersangkutan.  Jadi  pemakaian pertama yang    

menciptakan    hak    atas    merek,    bukan    karena    adanya pendaftaran.
26

 

5. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar 

Secara normatif prinsip ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek yang menentukan suatu Hak atas Merek adalah sebuah 

hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar 

                                                             
24

 Ranti Fauza Mayana,Perlindungan Desain Industri di Indonesia, Jakarta: Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2004, hlm. 44. 
25

 Rahmadi  Usman, Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  Perlindungan  dan  Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, Jakarta : Grafindo Media, 2013 hlm 331. 
26 OK, Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta : 

Grafindo Media, 2011, hlm 36. 
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dalam daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan 

sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya. Dengan didaftarkannya merek tersebut, pemilik merek 

memiliki hak-hak berikut:
27

 

a. Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk 

menggunakan mereknya; 

b. Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya dan 

c. Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya. 

d. Urgensi  pendaftaran  merek  di  Indonesia  diberikan  kepada  pemilik 

merek yang mendaftarkan mereknya, artinya bahwa hak atas merek 

lahir sejak tanggal   penerimaaan    permohonan (filing date) merek, 

pengukuhan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI
28

. 

  Setelah terdaftar dalam daftar umum merek  Indonesia, pemilik 

merek mendapat pengukuhan pendaftaran merek dengan diterbitkannya 

sertifikat hak atas merek, sehingga sertifikat hak atas merek yang terdaftar 

berguna sebagai alat perlindungan hukum sebagaimana berikut:
29

 

a. Sebagai alat bukti bagi pemilik merek yang didaftarkan;  

b. Sebagai  dasar  penolakan  terhadap  merek  yang  sama  

keseluruhan  atau sama  pada  pokoknya  dan  dimohonkan  

pendaftaran  oleh  orang  lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis; 
                                                             
27 Ibid, Ranti Fauza Mayana, hlm.56 
28 http://www.dgip.go.id/fungsi-pendaftaran-merek,  Diakses  Online pada  tanggal  3  Juni 2019, 

Pukul 19.30 WIB. 
29 http://www.dgip.go.id/fungsi-pendaftaran-merek,  Diakses Online   pada  tanggal  12  Juni  2019 

Pukul 19.30 WIB. 
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c. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek  yang 

sama keseluruhan  atau  sama  pada pokoknya  dalam  peredaran  

untuk  barang dan/atau jasa sejenis; 

 

6. Pengalihan Hak Atas Merek 

Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik 

merek untuk mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain. Dalam Pasal 40 

ayat (1) Undang-undang Tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek 

terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena : 

1) Pewarisan; 

2) Wasiat; 

3) Hibah; 

4) Perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

 Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya 

pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai dokumen yang 

mendukung. Jika pencatatan tidak di lakukan, pengalihan hak atas merek tidak 

berakibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuatan 

berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu 

daftar umum (registrasi).
30

 

                                                             
30 Sudargo Gautama, Hukum Merek indonesia, Alumni, Bandung, cetakan ke 11, 2014, hlm.59 
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 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengemukakan bahwa 

pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, 

reputasi atau yang lain-lainnya yang terkait dengan merek yang bersangkutan. 

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa Pencatatan 

pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dapat di lakukan bila disertai pernataan 

tertulis dari penerima pengalihan hak bahwa merek tersebut akan digunakan bagi 

perdagangan barang atau jasa
31

. 

7. Jangka Waktu Hak Atas Merek 

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 

merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) 

tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan dari jangka 

waktu itu dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) 

tahun sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam model hukum merek dan 

persaingan tidak jujur dari Bivieaux 56 International Reunis Pour la Protection de 

la Propriete Intelectualle (BIRPI) yang tercantum dalam Pasal 16.
32

  

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

Tentang Merek, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan 

permohonan perpanjangan untuk jangka waktu sama kemudian pada ayat (2) 

disebutkan bahwa permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diajukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek 

                                                             
31 Ibid, Sudargo Gautama, Hlm. 57. 
32 Ibid, Sudargo Gautama, Hlm.78-79. 
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terdaftar. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar 

diterima dan disetujui apabila:  

1. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa 

sebagaimana disebut dalam sertifikat merek.  

2. Barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat merek tersebut masih 

diproduksi dan diperdagangkan. 

B.  Tinjauan Umum Public Domain Dalam Lingkup Hukum Merek  

 Public Domain atau domain publik adalah sesuatu yang bisa kita nikmati 

atau menggunakannya kapan saja tanpa kita sadari. Ada banyak contoh tanda 

yang merupakan public domain, antara lain: Merek berupa tanda Tengkorak di 

atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum diketahui sebagai tanda bahaya, 

tanda produk daur ulang, tanda produk Fragile (mudah pecah), tanda Lalu Lintas 

(Traffic Light), tanda farmasi.
33

 Tanda-tanda tersebut merupakan tanda milik 

umum yang terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau 

kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara nasional atau internasional, 

digunakan dalam praktek perdagangan yang jujur. Tanda seperti itu adalah tanda 

yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum (public domain).
34

  

 Disini Public Domain diartikan istilah "domain publik" mengacu pada 

materi kreatif yang tidak dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual seperti hak 

cipta, merek dagang, atau undang-undang paten. Publik memiliki karya-karya ini, 

bukan penulis atau seniman perorangan. Siapa pun dapat menggunakan karya 

                                                             
33 Rahmi Jened, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Raja Grafindo 

Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 206 
34 Ibid, Rahmi Jened, Hlm. 210. 
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domain publik tanpa mendapatkan izin, tetapi tidak seorang pun dapat 

memilikinya. Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis Pasal 20 menentukan alasan absolut (absolute ground)
35

.  Sedangkan 

Pada Pasal 21 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 menetapkan persyaratan 

substantif yang merupakan alasan relatif (relative ground)
36

.  

 Terdapat beberapa kriteria tanda Public Domain dalam hukum Merek 

yaitu: Public Domain karena persyaratan substantifnya daya pembeda tidak 

dipenuhi. (Pasal 20 huruf (f) UU No. 16/2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis), Salah satu aspek yang mengedepankan dalam pembenaran 

perlindungan HKI sebagai hak kepemilikan atas benda adalah melihat ekonomi 

dari HKI, dimana Merek merupakan salah satu bagian dari HKI tersebut. HKI 

sebagai barang milik pribadi (private goods) dan posisinya diantara barang milik 

umum (public goods).
37

  

 HKI sebagai kekayaan yang tidak berwujud berbeda dengan kekayaan 

yang lazimnya (normal property), seperti tanah atau kekayaan berwujud lainnya. 

                                                             
35

 Pasal 20 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan 

bahwa, Merek yang tidak dapat didaftar jika: 

a. Bertentangan dengan idiologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, 

agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa 

dimohonkan pendaftarannya; 

c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, 

ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan 

d. pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk 

e. barang dan/atau jasa yang sejenis; 

f. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat 

g. dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; 

h. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 

i. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. 

 
36 Op.Cit, Rahmi Jened,Hlm. 215. 
37 Rahmi Jened, Hukum Paten (Patent Law) dan Kebijakan Innovasi dalam Ekonomi 

Monopolistik, Rajagrafindo, Rajawali Press, 2004, Jakarta, hlm. 44. 
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Pertama, HKI muncul paling tidak jika ada cukup barang dalam kondisi yang baik 

secara umum untuk semua orang. Kedua, hal tersebut hanya untuk diterapkan 

sepanjang setiap orang dapat menggunakan barang tersebut yang berguna untuk 

kehidupan.
38

  

 Pencipta, inventor, pendesain harus menciptakan sesuatu untuk kekayaan 

sosial yang mungkin dapat dituntut sebagai kesejahteraan melalui suatu institusi 

dari aturan yang memungkinkan orang lain untuk memperoleh kemanfaatan atas 

ciptaan, invensi dan desain. Pencipta, investor dan pendesain harus membuat 

sesuatu yang langkah, sesuatu yang membuat orang berkeinginan untuk 

menggunakannya lebih daripada sesuatu yang secara mudah bisa didapat. Oleh 

karena itu, dibutuhkan tindakan kreatif untuk dapat mencitakan kreasinya berbeda 

diantara produk yang umumnya ada dalam masyarakat.
39  

 Public Domain dalam Black’s Law Dictionary, mengartikan Public 

Domain sebagai penemuan dan karya kreatif yang tidak dilindungi oleh hak 

kekayaan intelektual dan karena itu tersedia bagi siapa saja untuk digunakan tanpa 

biaya. Ketika perlindungan hak cipta, merek dagang, paten, atau rahasia dagang 

hilang atau kedaluwarsa, kekayaan intelektual yang telah mereka lindungi menjadi 

bagian dari domain publik dan dapat diapresiasi oleh siapa pun secara bebas. 

Domain publik adalah status penemuan, karya kreatif, simbol komersial, atau 

kreasi lain yang tidak dilindungi oleh segala bentuk kekayaan intelektual. Domain 

publik adalah aturannya; kekayaan intelektual adalah “pengecualian”
40

.  

                                                             
38 Ibid, Rahmi Jened, Hlm. 57 
39 Ibid, Rahmi Jened, Hlm. 67 
40 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Tenth Edition, Thomson Reuters, 2014. Hlm.1721, 

Dalam Black’s Law Dictionary, Public Domain adalah: 
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 Public Domain yang berarti objek tidak berada dalam kepemilikan 

individu, sehingga dapat digunakan oleh siapapun dan dapat dieksploitasi dan 

digunakan secara komersial oleh masyarakat secara bebas tanpa memerlukan ijin 

dari siapapun. Jika dikaitkan dalam lingkup Hukum Merek, suatu Merek 

merupakan public domain sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang 

lagi, dan tidak ada lagi pemiliknya siapa saja (individu) bebas mengeksploitasi 

dan mengkomersialkan untuk kemanfaatan diri sendiri.
41

   

 Selanjutnya mengenai Merek yang mengandung unsur telah menjadi milik 

umum, yang mana bentuk Merek berupa tanda yang telah menjadi milik umum 

sehingga akan membingungkan masyarakat apabila tanda tesebut adalah Merek.
42

 

Richard Wincor dan Irving Mandel menyatakan bahwa ”The public domain is the 

People’s bailiwick. In it are those creations of the human intellect which are 

owned by nobody; they are the common property of the world and can be used or 

reproduced by all”.
43

 Jika diartikan secara bebas, domain publik adalah 

lingkungan pengetahuan rakyat, yang merupakan kreasi manusia yang tidak 

dimiliki oleh siapapun, dan dapat digunakan dan diproduksi oleh semua orang. 

                                                                                                                                                                       
“The Universe of inventions and creative works that are not protected by intellectual property 

rights and are therefore available for anyone to use without charge. When copyright, trademark, 

patent, or trade-secret rigths are lost or expire, the intellectual property they had protected 

becomes part of the public domain and can be approriated by anyone without liability for 

infringement”. “Public domain is the status of an invention, creative work, commercial symbol, or 

any other creation that is not protected by any form of intellectual property. Public domain is the 

rule; intellectual property is the exception”. (J.Thomas McCarty, McCarty on trademarks and 

unfair Competition. At 1-3 3d ed. 1996). 
41 Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung, 

2006, hlm. 16. 
42 Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Rineka Cipta, 

2008, hlm. 21. 
43 Jurnal Online yang ditulis, Richard Wincor and Irving Mandell, Copyright, Patents and 

Trademarks, Oceana Publications, New York, 1980, hlm. 11 
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Public Domain yang berarti objek tidak berada dalam kepemilikan individu, 

sehingga dapat dieksploitasi secara komersial oleh masyarakat secara bebas tanpa 

memerlukan ijin dari siapapun, atau sudah habis masa berlakunya dan tidak 

diperpanjang lagi, siapa saja (individu) bebas mengeksploitasi dan 

mengkomersialkan untuk keuntungan diri sendiri.
44

 

 Public Domain karena sudah berakhir jangka waktu perlindungannya, 

Public Domain yang berarti objek tidak berada dalam kepemilikan individu, 

sehingga dapat digunakan oleh siapapun dan dapat dieksploitasi dan digunakan 

secara komersial oleh masyarakat secara bebas tanpa memerlukan ijin dari 

siapapun. Merek public domain sudah habis masa berlakunya dan tidak 

diperpanjang lagi, dan tidak ada lagi pemiliknya siapa saja (individu) bebas 

mengeksploitasi dan mengkomersialkan untuk kemanfaatan diri sendiri.
45

 

 Berdasarkan uraian-uraian mengenai Public Domain yang telah dibahas 

diatas, terdapat beberapa kriteria tanda Public Domain dalam hukum Merek 

sebagai berikut: 

1) Public Domain karena sudah berakhir jangka waktu perlindungannya. 

2) Public Domain karena persyaratan substantifnya daya pembeda tidak dipenuhi. 

(Pasal 20 huruf (f) Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis). 

 

C.  Tinjauan Umum Merek sebagai Benda dan Kaitanya Dengan Hukum   

      Kebendaan 

                                                             
44

 Loc.Cit, Agus Sardjono, Hlm. 26. 
45 Loc.Cit, Agus Sardjono, Hlm. 36. 
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 Merek terdiri dari beberapa jenis. Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 

Merek membagi merek dalam dua jenis yaitu merek dagang dan merek jasa. 

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis 

merek yang baru oleh karena merek kolektif itu sebenarnya juga terdiri dari merek 

dagang dan merek jasa. Merek dagang merupakan 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, sedangkan merek jasa diartikan sebagai 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.
46

 

 Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam 

tiga jenis yaitu merek biasa (normal marks), merek terkenal (well known marks), 

dan merek termashyur (famous mark). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan 

sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki 

kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja 

yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban 

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

konsumen.
47

 Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini 

serupa dengan hak cipta, hak paten, perlindungan varietas tanaman dan tata letak 

sirkuit terpadu yang kesemuanya itu merupakan bagian dari Hak Kekayaan 

                                                             
46 H.OK. Sadikin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights), PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 346. 
47

 Ibid, Ok. Sadikin, Hlm.44 
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Intelektual dan merupakan hak kebendaan immaterial yang dapat beralih atau 

dialihkan
48

.  

 Pasal 3 Undang-Undang Merek memberikan pengertian mengenai hak 

merek yang terdapat dalam merek itu sendiri yaitu hak merek merupakan hak 

eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam 

daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri 

merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek tersebut diberikan 

dengan maksud untuk mengapresiasi pemilik merek karena telah berhasil 

menciptakan suatu karya dengan hasil jerih payahnya sendiri dan oleh karenanya 

pemilik merek tersebut diberikan hak khusus untuk menggunakan merek tersebut 

secara bebas namun harus tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku serta tidak menganggu orang lain
49

.  

 Di samping itu pemilik merek diberikan juga perlindungan hukum dalam 

jangka waktu tertentu untuk bisa menikmati hak ekonomi dari hasil karya nya 

tersebut. Hak merek dapat beralih atau dialihkan. Pengaturan mengenai 

pengalihan hak merek ini terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Merek yang 

menyatakan bahwa merek dapat beralih atau dialihkan karena beberapa hal yaitu 

pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 
50

 

 Meskipun merek dapat dialihkan, namun merek tidak dapat dijadikan 

obyek jaminan sebab Undang-Undang Merek tidak mengatur hal tersebut secara 
                                                             
48 Ibid, Ok. Sadikin, Hlm.45-47. 
49

Ibid, Ok. Sadikin, Hlm.56-58 
50 Ibid, Ok. Sadikin, Hlm.64 
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eksplisit. Berbeda dengan hak cipta yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia 

dan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta.7 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 

menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dan oleh 

karena nya hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan. Namun, didalam undang-

undang merek tidak diatur dan tidak disebutkan bahwa merek merupakan suatu 

benda tidak berwujud dan juga merek dapat dijadikan obyek jaminan
51

. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur utama dalam jaminan adalah 

adanya benda yang dapat dijadikan objek jaminan yaitu benda bergerak dan tidak 

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara umum, benda 

dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:  

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud;  

2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak;  

3. Benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.  

 Mengenai benda berwujud dan benda tidak berwujud diatur dalam Pasal 

503 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah berwujud 

dan tidak berwujud. “Benda” yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah benda 

berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah dan lain-lain. Sedangkan benda tak 

berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUH Perdata tetapi diatur 

dengan undang-undang tersendiri.
52

 

 Definisi benda dapat kita temukan dalam Pasal 499 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda atau “zaak” adalah segala 

                                                             
51

Ibid, Ok. Sadikin, Hlm.76 
52

Ibid, Ok. Sadikin, Hlm.106-108. 
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sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik 

dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten dan 

lain-lain. Definisi mengenai hak milik itu sendiri terdapat dalam Pasal 570 KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa Hak milik adalah hak untuk menikmati 

kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap 

kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan 

undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang 

berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya 

itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi 

kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan 

pembayaran ganti rugi. Perlu diperhatikan bahwa obyek hak milik yang dimaksud 

dalam Pasal 570 KUH Perdata hanyalah obyek yang memiliki nilai ekonomis
53

. 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Kadaluarsa Dalam Hukum Perdata 

Menurut Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa adalah suatu alat untuk 

memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya 

suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 

1.  Macam-macam Kadaluwarsa Dalam Hukum Perdata 

 Daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu 

alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan 

dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. 

Seseorang tidak boleh melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya tetapi boleh 
                                                             
53 Ibid, Ok. Sadikin, Hlm. 90-92. 
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melepaskan suatu daluwarsa yang telah diperolehnya. Terdapat dua macam 

Kadaluwarsa (Verjaring) dalam Hukum Perdata
54

, yaitu : 

a.    Kadaluwarsa Memperoleh (Acquisitieve Verjaring) 

 Kadaluwarsa Memperoleh (Acquisitieve Verjaring) adalah lewat waktu 

sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda
55

. Syarat adanya daluwarsa 

ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Seperti dalam 

Pasal 1963 KUH Perdata : 

“ Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak 

bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas 

tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik 

atasnya dengan jalan lewat waktu.” 

“ Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh 

tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukan alas 

haknya.” 

b. Kadaluwarsa membebaskan (Extinctieve Verjaring) 

 Kadaluwarsa membebaskan (Extinctieve verjaring) adalah seseorang dapat 

dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu. 

Oleh Undang-Undang ditetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, 

                                                             
54 Aloysius R.Entah, Pengantar Hukum Perdata, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm. 34. 
55

 Ibid, Aloysius R.Entah, Hlm. 45. 
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setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, 

bila seseorang digugat untuk mebayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga 

puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan 

bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan 

itu.
56

 

 Pelepasan lewat waktu seperti apa yang dijelaskan dalam pasal 1948 

KUHPerdata yaitu pelepasan lewat waktu dapat dilakukan secara tegas atau secara 

diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang 

menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan suatu hak 

yang telah diperolehnya
57

. 

2. Teori Tentang Batasan Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang 

  Batas kadaluwarsa menurut undang-undang adalah batas 

kadaluwarsa yang penentuannya telah diatur di dalam peraturan perundang-

undangan Penentuan batas waktu menurut undang-undang umumnya ketentuan-

ketentuannya mengatur tentang batas berakhirnya kadaluwarsa yang 

penentuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang 

yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang mengatur tentang 

kadaluwarsa
58

. Misalnya: 

                                                             
56 Ibid, Aloysius R.Entah, Hlm. 49. 
57 Ibid, Aloysius R.Entah, Hlm. 65-68. 
58 Ibid, Aloysius R.Entah, Hlm.  78-80. 
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1. Untuk guru, pengajar, buruh, pengusaha hotel, pengusaha rumah 

penginapan, pengusaha rumah makan batas akhir waktu kadaluwarsa 

untuk mengajukan tuntutan terhadap gaji atau uang jasa adalah setelah 1 

(satu) tahun. Batas waktu kadaluwarsa tersebut berlaku baik untuk 

tuntutan hasil kerja, pelayanan maupun uang jasa yang belum pernah 

terbayar (Pasal 1968 BW). 

2. Putusan hakim baik itu hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, 

pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi batas akhir 

kadaluwarsa setelah 14 ( empat belas ) hari lewat. 

3. Advokat (pengacara), notaris, dokter dan ahli obat-obatan dan 

pengusaha sekolah yang para muridnya tinggal di asrama tuntutan 

terhadap uang jasa mereka batas akhir kadaluwarsa adalah 2 ( dua ) 

tahun, sedangkan untuk juru sita pengadilan dapat dibebaskan dari 

tanggung jawabnya atas pekerjaan yang pernah dilaksanakan setelah 

lewatnya waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pelaksanaan eksekusi 

(Pasal 1969 alinea ke satu dan ke dua, Pasal 1970 alinea ke satu dan ke 

dua, dan Pasal 1974 alinea ke dua BW). Khusus untuk pengacara 

apabila perkara yang ditanganinya tidak selesai tidak dapat menuntut 

uang vorskot dan uang jasa yang telah menunggak lebih dari 10 

(sepuluh) tahun (Pasal 1970 alinea ke dua BW). 

4. Pengusaha batas akhir kadaluwarsa mengajukan tuntutan terhadap 

barang-barang yang telah di kirim kepada penerima barang atau 

pemesan adalah 5 (lima) tahun ( Pasal 1971 BW ) 
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