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ABSTRAK

ISTIHANAH (B 111 07 172), Tinjauan Hukum Terhadap Passing Off 
Sebagai Usaha Persaingan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan 
Nomor 03/Haki/2009/PN.Niaga Mks), dibimbing oleh Ahmadi Miru dan 
Nurfaidah Said.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan kata pegadaian 
sebagai merek, pemeriksaan substantif merek pada Direktorat Jenderal 
serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkait 
pemboncengan merek.

Data yang penulis peroleh kemudian dianalisis secara yuridis, yaitu 
dengan mengambil contoh kasus putusan Nomor 03/Haki/2009/PN.Niaga
Mks, dimana Penggugat, Perum Pegadaian menggugat Koperasi 
Pegadaian Multi Guna atas pelanggaran merek atas  penggunaan kata 
pegadaian pada koperasi tersebut.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap fakta dan data tersebut, maka 
penulis berkesimpulan antara lain: kata pegadaian dalam penggunaannya 
di masyarakat masih diartikan sebagai tempat bergadai yang masih 
merupakan kata umum. Sehingga pendaftaran kata pegadaian sebagai 
merek belum sepenuhnya mampu membangun secondary meaning yang 
menjadi daya pembeda.. Dalam meminimalisir perbuatan pemboncengan
merek, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif  terhadap 
merek-merek yang hendak didaftarkan. Pemeriksaan tersebut 
berdasarkan ketentuan Pasal 18, 19, dan 20 berdasarkan atas ketentuan 
Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Merek. Adapun perlindungan hukum 
terhadap pemegang hak merek melalui perlindungan secara preventif dan 
represif.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni: a). Perlunya 
penegasan dalam Undang-Undang Merek mengenai kata umum yang 
destrictive dan generic terkait dengan pendaftaran kata umum yang 
hendak dijadikan merek. b). Perlunya penerbitan peraturan pemerintah 
yang mengatur tentang pelaksanaan pemeriksaan substantif sehingga 
mekanisme pemeriksaan terhadap merek yang dapat diterima, tidak dapat 
diterima ataupun di tolak dapat lebih maksimal. c). Perlunya sosialisasi 
tentang merek kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 
tentang  pentingnya pendaftaran merek guna memperoleh perlindungan 
hukum.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang sedang 

giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan guna 

mengisi kemerdekaan. Sasaran utama dalam melaksanakan 

pembangunan nasional yaitu dengan menciptakan landasan yang kuat 

bagi bangsa Indonesia agar tumbuh dan berkembang menuju masyarakat 

yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945.

Hal tersebut sebagai persiapan Indonesia untuk menghadapi era 

globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang 

kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi 

telah menjadikan kegiatan sektor perdagangan meningkat secara pesat 

dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal. 1

Beberapa dasawarsa terakhir ini telah terjadi kemajuan teknologi 

industri di Indonesia dan tentu saja hal tersebut harus didukung dengan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak milik 

perindustrian. Sebagaimana diketahui bahwa secara umum, hak kekayaan 

intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan 

industri. Adapun hak kekayaan industri tersebut meliputi merek, desain 

                                                          
1 Adrian Sutendi, Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm. 

89.
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industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas 

tanaman. 

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota 

WTO (World Trade Organization) yang mengharuskan Indonesia 

menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang hak kekayaan 

intelektual dengan standar TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui 

kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini juga akibat telah 

diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang hak kekayaan 

intelektual dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan 

yang diharuskan yaitu undang-undang tentang hak cipta, desain industri, 

desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, paten dan merek.2

Fungsi merek yaitu untuk membedakan barang atau produksi satu 

perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang 

sejenis, dengan kata lain merek memberikan jaminan kepribadian 

(individuality) dan reputasi pada barang dan jasa hasil usaha sewaktu 

diperdagangkan.3

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek 

bertujuan  untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta 

memudahkan jika terjadi peralihan hak sebagai upaya pencegahan agar 

tidak terjadi pelanggaran terhadap merek (tindakan melawan hukum).

                                                          
2http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=1&id=130&type=0
3 Muh. Djumhana, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan 

Prakteknya di Indonesia), Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 170.
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Kesadaran masyarakat atas pendaftaran merek di Indonesia 

cenderung menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, kendati 

jumlahnya relatif fluktuatif. Pada tahun 2006 terdapat 42756 jumlah 

permohonan, tahun 2007 terdapat 43381 jumlah permohonan, tahun 2008 

terdapat 45649, tahun 2009 terdapat 42817 jumlah pemohon dan pada 

tahun 2010 terdapat 41404.4

Banyaknya hasil produksi yang beredar dalam masyarakat atau 

konsumen yang bermerek serta telah dikenal sebagai merek yang 

bermutu tinggi, mengakibatkan munculnya merek-merek yang memakai 

nama yang sama dengan mutu yang rendah yang bertujuan untuk lebih 

meningkatkan penjualan. Pengusaha yang melakukan perbuatan 

pemalsuan merek yang terkenal dan bermutu tinggi tersebut 

mangakibatkan timbulnya persaingan melawan hukum dalam dunia 

perdagangan.

Hal tersebut terbukti dengan maraknya sengketa merek yang terjadi 

di Indonesia. Sengketa merek adalah pertikaian, perselisihan, atau konflik 

kepemilikan hak atas merek terdaftar. Kasus-kasus tersebut menyangkut 

sejumlah aspek, seperti klaim “merek terkenal”, itikad tidak baik dalam 

memboncengi ketenaran merek lain (passing off), gugatan penghapusan 

pendaftaran berdasarkan non-use, serta kesamaan merek (baik 

keseluruhan maupun pada pokoknya).5

                                                          
4http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=2714

5 Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu: Yogyakarta, 
2009, hlm. 10.
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Mencuatnya sengketa merek khususnya antara pemilik merek 

terkenal (asing) dengan pengusaha lokal karena sistem penerapan 

ekonomi terbuka dan kesempatan menikmati produk-produk merek asing 

yang mungkin secara kebetulan belum didaftarkan oleh pemiliknya.6

Karena larangan untuk menggunakan merek yang sama dengan merek 

yang sudah didaftarkan oleh pihak lain, secara umum berlaku bagi barang 

yang sejenis, tapi khusus mengenai merek terkenal, larangan tersebut 

juga diberlakukan terhadap barang yang tidak sejenis.7

Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek memberikan hak atas 

cap atau merek, yaitu hak monopoli terhadap pengusaha yang 

mendaftarkan mereknya, sehingga perusahaan yang bersangkutan itu 

mempunyai hak monopoli yakni hak yang tidak boleh digugat. Salah satu 

kasus yang menjadi sengketa di Pengadilan Niaga Makassar terkait 

dengan hak monopoli merek tersebut yakni sengketa merek Pegadaian

antara Perum Pegadaian sebagai pemegang merek terdaftar dengan 

Koperasi Pegadaian Multi Guna yang dianggap memiliki persamaan pada 

pokoknya pada kata Pegadaian.

                                                          
6 Inan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke 

Masa, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 16-17.
7 Saudagar Gautama, Hak Milik Kekayaan Intelektual Indonesia dan Perjanjian 

Internasional, TRIPs, GATT Putaran Paraguay (1994), Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994, 
hlm 21. Sebagaimana dikutip dalam Ahmadi Miru, 2008, Hukum Perlindungan 
Konsumen, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 73.
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1.2 Kasus Posisi

Pemohon gugatan yaitu Perum Pegadaian yang diwakili oleh Drs. 

Chandra Purnama, MBA selaku direktur yang berdomisili di Jakarta. 

Sedangkan Tergugat yaitu badan hukum dengan nama Koperasi Multi 

Guna berkedudukan di jalan Sultan Alauddin Makassar. Keduanya sama-

sama bergerak di bidang jasa Pegadaian. 

Adapun permohonan pembatalan merek tersebut didasarkan pada

penggunaan nama Pegadaian.  Kata Pegadaian yang digunakan oleh 

Koperasi Pegadaian Multi Guna dianggap memiliki persamaan terhadap 

merek Pegadaian yang dimiliki oleh Perum Pegadaian. Kata Pegaaian

yang berarti tempat bergadai merupakan suatu kata umum yang jika 

dikaitkan dengan Pasal 5 huruf c dan d maka dianggap menerangkan 

tentang jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Sehingga, dengan 

dimonopolinya kata pegadaian sebagai merek dapat merugikan pihak 

lain yang hendak melakukan usaha dibidang yang sama yakni jasa 

gadai.

Kata pegadaian jika dijadikan sebuah merek rentan terhadap 

terjadinya sengketa merek karena dianggap sebagai merek yang tidak 

dapat diterima pendaftarannya. Adapun sengketa merek tersebut 

merupakan adanya perbedaan kepentingan diantara dua pihak atau lebih 

terhadap penggunaan merek yang telah didaftarkan. 
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Pegadaian yang merupakan nama resmi perusahaan Penggugat 

dan telah didaftarkan sebagai hak cipta dan merek pada Direktorat 

Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat Direktorat 

Jenderal) dan telah diregistrasi serta mendapat sertifikat dengan Nomor 

IDM000184297 atas merek Pegadaian dan nomor IDM000184298 untuk 

merek Pegadaian Syariah. Dengan adanya sertifikat tersebut maka secara 

yuridis Penggugat telah mendapatkan hak eksklusif untuk memakai dan 

menggunakan merek dagang Pegadaian dan Pegadaian Syariah untuk 

jenis Kelas Jasa Nomor 36 di wilayah Republik Indonesia.

Penggugat kemudian mengirimkan somasi kepada Tergugat terkait 

penggunaan merek Penggugat pada beberapa papan nama (Sign Board), 

spanduk, dan beberapa selembaran promosi yang disebarkan kepada 

masyarakat. Somasi tersebut kemudian dibalas oleh Tergugat dengan 

surat Nomor 0146/KPMG/MKS/IV/2009 yang intinya nama Pegadaian 

telah mendapat izin dari Menteri Koperasi.

Meskipun merek Pegadaian telah terdaftar, Tergugat tetap 

menggunakan kata pegadaian sebagai merek untuk menawarkan produk 

jasa gadainya kepada masyarakat dalam bentuk Pegadaian Multi Guna. 

Hal tersebut dianggap menjiplak/ mendompleng keterkenalan merek 

Penggugat. Hal tersebut seolah-olah menafsirkan Tergugat memiliki 

hubungan dengan Penggugat terkait penggunaan merek yang dianggap 

sama pada pokoknya sehingga dapat menimbulkan kebingungan pada 

masyarakat selaku konsumen yang menjadi pelanggan Penggugat.
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Adapun dasar alasan Tergugat dalam menggunakan kata 

pegadaian tersebut yakni karena kata pegadaian itu sendiri dianggap tidak 

dapat dijadikan merek dan seharusnya pendaftarannya diadakan 

pembatalan karena merek tersebut memenuhi Pasal 5 huruf c dan d.

Penggunaan kata pegadaian pada Koperasi Pegadaian Multi Guna 

telah mendapat persetujuan dari kementerian koperasi. Dan telah 

didaftarkan sebagai nama usaha meskipun dalam anggaran dasar 

koperasi tersebut tidak menyebutkan adanya usaha gadai sebagai jenis 

usaha yang dijalankan Koperasi Pegadaian Multi Guna  tersebut.

1.3 Masalah Hukum

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan 

masalah hukum yakni:

1) Apakah kata pegadaian dapat dijadikan sebagai merek?

2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak 

merek terkait dengan pemboncengan merek?

3) Bagaimanakah pemeriksaan merek pada Direktorat Jenderal 

terkait dengan pemboncengan merek?
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1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui apakah kata pegadaian dapat 

dijadikan merek.

2) Untuk menguraikan tentang perlindungan hukum 

terhadap pemegang hak merek terkait dengan 

pemboncengan merek.

3) Untuk menguraikan tentang pemeriksaan merek pada  

Direktorat Jenderal terkait dengan pemboncengan 

merek.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1) Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu dalam 

lapangan hukum khususnya dalam bidang hak 

kekayaan intelektual mengenai perlindungan hukum 

bagi pemegang merek terkait dengan pemboncengan 

merek.

2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

kepada pemerintah, praktisi hukum, maupun akademisi 

yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai hak 

kekayaan intelektual, khususnya dalam upaya 

perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek 

atas tindakan pemboncengan merek sebagai usaha 

persaingan melawan hukum.
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BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Ruang Lingkup Merek

2.1.1 Pengertian Merek

Istilah merek sejauh ini didefinisikan dengan berbagai cara, 

bergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu 

sendiri. Tak jarang definisi merek tidak terlepas dari latar belakang 

akademik perumus definisi yang bersangkutan. Pada definisi klasik, 

merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan 

perbedaannya dari produk-produk pesaing, baik dalam bentuk 

pemakaian nama tertentu, logo spesifik, dasain khusus, maupun 

tanda dan simbol visual lainnya. Definisi standar AMA (American 

Marketing Association) yang dirumuskan pada tahun 1960 

menyatakan merek adalah sebagai berikut:8

merek adalah nama, istilah, simbol, atau desain, maupun 
kombinasi di antaranya yang dimaksudkan untuk 
mengidentifikasikan barang atau jasa seorang penjual atau 
sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau 
jasa pesaing

                                                          
8 Casavera, 10 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu: 

Yogyakarta, 2009, hlm. 3.
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Definisi serupa juga dicantumkan dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 1 angka 1, yaitu:

“Merek adalah tanda 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 dan jasa”

Bila dilihat dari batasan yuridis yang diberikan oleh Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

dapat diambil unsur-unsur merek sebagai berikut:

1) Adanya tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 

angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari 

semuanya;

2) Adanya daya pembeda atau ciri khas tertentu;

3) Digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.

Sebuah merek dapat disebut merek jika memenuhi unsur-

unsur tersebut di atas. Dengan kata lain, tanda yang dipakai 

tersebut haruslah memiliki cukup kekuatan untuk membedakan 

barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan 

(perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-

barang atau jasa uang diproduksi oleh orang lain.9

                                                          
9 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual 

Property Right), RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm. 348.
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Pada Black’s Law Dictionary juga ada disebutkan istilah 

merek (trade mark), yaitu:

“generally speaking, a distinctive mark of authenticity, throught 
which the product of particular manufacturers of the vendible 
commodities merchants maybe distinguished from those of others it 
may consist in any simbol or in any forms of words, but, as office is 
to point out distinctively the origin of ownership of the articles to 
which is affixed, it follows that no sign or form of words can be 
appropriated as a valid trade-mark which, from the nature of the fact 
conveyed by its primary meaning, others may employ with equal 
truth and with equal right for the same purpose” 10

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai merek tersebut 

diatas, merek mempunyai makna suatu tanda (sign) untuk 

membedakan barang dan jasa sejenis yang dihasilkan atau 

diperdagangkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya yang memiliki daya pembeda.

2.1.2 Syarat Sebuah Merek

Apabila suatu merek didaftarkan, maka kepada pemilik 

merek tersebut diberikan hak merek. Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek mengatur lebih lanjut tentang 

persyaratan merek yang dapat didaftarkan. Sehingga, tidak semua 

permohonan pendaftaran merek akan dikabulkan oleh Direktorat 

                                                          
10 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, fifth edition (America: 

ST. Paul, Minn, West Publishing Co.) 1983. Hlm. 776. Sebagaimana dikutip 
dalam Miftahul Haq, Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa 
Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 tentang Merek, Tesis, Tidak Dipublikasikan, hlm. 33.
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Jenderal karena permohonan pendaftaran merek dapat 

menghadapi tiga kemungkinan yaitu:11

1) Tidak dapat didaftarkan;

2) Harus ditolak pendaftarannya;

3) Diterima/didaftar.

Secara umum, merek tidak dapat didaftarkan atas dasar 

permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak 

baik.12 Selain itu, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek 

yang hendak didaftarkan mengandung salah satu unsur di bawah 

ini:13

1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau 

ketertiban umum;

2) Tidak memiliki daya pembeda;

3) Telah menjadi milik umum;

4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang 

atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

                                                          
11 Ahmadi Miru, Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-

Undang Merek, RajaGrafindo Persada:Jakarta, 2007, hlm. 13.
12 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
13 Ahmadi Miru, Op.Cit., hlm. 14.
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Permohonan merek seharusnya akan ditolak apabila 

terdapat hal-hal sebagai berikut :14

1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang 

sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau 

jasa yang sejenis; 

2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal 

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah 

dikenal. 

Selain hal-hal tersebut di atas, permohonan juga harus 

ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: 15

1) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, 

foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 

2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama, singkatan 

nama, bendera, simbol atau lambang negara serta 

lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 

                                                          
14 Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
15 Ahmadi Miru, Op.Cit., hlm 18.
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3) 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. 

Dari ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat 

didaftarkan dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana 

dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek 

yang dapat didaftarkan dan yang ditolak pendaftarannya adalah 

terletak pada para pihak yang dirugikan.

Jika suatu merek kemungkinan menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. 

Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak 

tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya, dengan kata lain 

merek yang tidak dapat didaftarkan tidak layak untuk dijadikan 

merek sedangkan merek yang ditolak pendaftarannya yaitu merek 

yang akan merugikan pihak lain.16

Dikenal 5 (lima) tingkatan merek, dari yang paling rendah 

daya pembedanya hingga yang paling tinggi daya pembedanya

atau dari yang tidak bisa didaftar sebagai merek sampai yang bisa 

didaftar, yaitu:17

                                                          
16 Ibid, hlm, 20.
17 Dwi A. Kurniasih, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari 

Perbuatan (Pemboncengan Reputasi) Passing Off”, Media HKI, Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Desember 2008, hlm.3.
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1) Generic mark (merek generik/umum)

Pada tingkatan merek generik/umum ini, hampir tidak

ada perlindungan hukum. Suatu merek atau tanda

dikatakan umum ketika penyebutan tanda tersebut 

merujuk pada produk tersebut. Pada awalnya bisa 

saja merek itu tidak dijadikan suatu istilah umum 

untuk merujuk pada produk yang dimaksud. Ketika 

merek tersebut dipromosikan dan masyarakat menjadi 

terbiasa menyebut produk-produk lain yang 

sejenisnya dengan nama merek tersebut, maka merek 

tersebut menjadi suatu istilah yang umum di 

masyarakat. Contohnya, di Indonesia, merek terdaftar 

berubah menjadi istilah umum dan kehilangan haknya 

sebagai merek sampai sekarang belum ditemukan 

walaupun dalam prakteknya banyak merek-merek 

terdaftar di Indonesia yang sudah menjadi istilah 

umum bagi masyarakat ketika hendak merujuk pada 

suatu barang. Contohnya adalah merek “Honda” 

untuk menyebut sepeda motor, “Pampers” untuk 

menyebut popok bayi, dan “Kodak” untuk menyebut 

kamera.
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2) Descriptive mark (merek deskriptif)

Dapat dikatakan bahwa merek deskriptif adalah merek

yang menyebutkan nama produk atau jasa yang

ditawarkan. Berbeda dengan merek generik, merek

deskriptif bisa memperoleh perlindungan hukum 

apabila dapat ditunjukkan adanya secondary meaning 

(pengertian kedua) yang berarti bahwa merek produk 

tersebut berhubungan erat dengan pemilik produk 

tersebut. Di Indonesia, banyak sekali ditemukan 

merek-merek deskriptif yang dimintakan pendaftaran 

mereknya. Contohnya adalah merek “Gulaku’ untuk 

jenis barang gula, “Aqua” yang merupakan bahasa 

latin untuk air.

3) Suggestive Mark (merek yang sugestif)

Merek yang sugestif mempunyai unsur deskriptif 

tetapi unsur tersebut cukup abstrak menunjukkan 

kualitas suatu produk tanpa harus 

menggambarkannya. Contohnya adalah merek 

“Roach Motel” untuk produk perangkap kecoa.

4) Arbitrary Mark (merek acak)

Merek acak adalah merek yang secara umum 

merupakan kata yang biasa digunakan sehari-hari tapi 

tidak terhubung dengan produknya. Contohnya, 
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merek “Pioneer” untuk perlengkapan stereo, “Apple” 

untuk komputer dan “Camel” untuk rokok.

5) Fanciful Mark (merek rekaan)

Merek rekaan berasal dari kata-kata temuan. 

Perlindungan hukum terhadap kata-kata temuan ini 

adalah yang paling kuat dan paling mudah terdaftar 

sebagai merek. Hal ini karena tanda atau kata-kata 

yang digunakan sebagai merek tidak terkait dengan 

produk atau jasa yang dimintakan pendaftarannya 

karena berupa kata-kata baru yang terkadang tidak 

mempunyai arti. Misalnya merek Kodak dan Nokia. 

Kata-kata ini begitu kuat menjadi suatu merek 

sehingga membuat konsumen yakin dan percaya 

terhadap kualitas produk atau barang dengan merek 

tersebut. Namun, kekuatan dan jaminan kualitas atas 

produk-produk dengan merek ini rentan sekali

terhadap adanya pelanggaran merek termasuk 

perbuatan membonceng reputasi suatu merek 

terkenal.

Di Indonesia, penentuan daya pembeda suatu merek tidak 

menggunakan suatu tingkatan-tingkatan tertentu seperti tersebut 

dalam spectrum of disctinctiveness di atas. Dalam Pasal 5 huruf b 
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UU Merek 2001 disebutkan bahwa suatu merek tidak dapat 

didaftarkan apabila tidak memiliki daya pembeda. Dalam 

penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa suatu tanda dianggap 

tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu 

sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun

terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Terlalu sederhana digambarkan sebagai jika merek hanya

terdiri dari:

1) Satu angka yang tidak memiliki karakteristik tertentu;

2) Satu huruf yang tidak memiliki karakteristik tertentu;

3) Satu warna.

Terhadap merek yang dikategorikan sederhana tidak dapat 

dianggap sebagai merek, kecuali untuk angka romawi, huruf kanji, 

huruf arab, huruf yunani atau huruf atau angka lainnya yang 

memiliki karakter. Selanjutnya, suatu merek akan ditolak 

permohonannya apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar. Unsur yang 

dapat menimbulkan kesan adanya persamaan.

Beberapa faktor sebagai unsur yang dapat menimbulkan 

kesan adanya persamaan sebagaimana diuraikan dalam 

penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Merek, yaitu:
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1) Persamaan bentuk

2) Persamaan komposisi atau penempatan

3) Persamaan penelitian

4) Persamaan bunyi

5) Persamaan ucapan

6) Persamaan kombinasi unsur-unsur

Dengan melihat rumusan Undang-Undang tersebut, terlihat 

jelas maksud pembuat Undang-Undang bahwa Undang-Undang 

menganut doktrin persamaan identik, yaitu bahwa adanya 

persamaan keseluruhan atau pada pokoknya diartikan sama 

dengan identik (sama serupa).

Perlindungan hukum berdasarkan sistem first to file principle 

diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang ‘beritikad 

baik’ bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum 

preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan 

hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui 

gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi 

kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.
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2.1.3 Fungsi Merek

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau 

pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau 

barang dagang lainnya. Sehingga suatu merek memiliki fungsi 

sebagai berikut:18

1) Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu 

perusahaan dengan produk perusahaan lain.

2) Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda 

asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan 

reputasi produk jaminan kualitas bermerek tersebut 

dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan 

kualitas akan produk tersebut.

3) Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai 

sarana memperkenalkan produk baru dan 

mempertahankan reputasi produk lama yang 

diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.

4) 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.

                                                          
18 Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property 

Rights, Ghalia Indonesia: Bogor, 2005, hlm. 11.
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2.2 Pendaftaran Merek

2.2.1 Sistem Pendaftaran Merek

Mengenai perlindungan hukum merek yang terdaftar 

dan yang tidak terdaftar, itu bergantung dari bagaimana 

sistem pendaftaran merek tersebut. Ada dua (2) sistem 

pendaftaran merek, yaitu:19

1) Sistem deklaratif (passief stelsel),

2) Sistem konstitutif (active stelsel).

Sistem deklaratif mengandung pengertian bahwa 

pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya 

memberikan dugaan, atau sangkaan hukum 

(rechtsvermoeden), atau presemption iuris, dimana pihak 

yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas 

merek tersebut dan sebagai pemakai pertama. Kekurangan 

dari sistem ini, yakni lemahnya kepastian hukum terhadap 

pemegang hak merek. 

Sedangkan sistem konstitutif dengan doktrinnya “prior 

in filling”, bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak 

yang telah mendaftarkan mereknya, dikenal pula dengan 

asas ”presumption of ownership”, sehingga pihak yang 

mendaftarkan merek berhak untuk memperoleh hak merek 

dan mendapatkan perlindungan terhadap hak merek 

                                                          
19 Muh. Djumhana, R. Djubaedillah, Op.Cit., hlm. 185.
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tersebut. Indonesia sendiri menerapkan sistem konstitutif 

dalam pendaftaran merek guna menjamin perlindungan 

hukum bagi pemegang hak merek.

Adapun hak-hak yang mendapat perlindungan hukum 

setelah adanya pendaftaran merek sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek, yaitu: 20

1) Hak menggunakan sendiri merek tersebut dan hak 

memberikan izin kepada orang lain untuk 

menggunakan merek tersebut.21

2) Hak untuk memperpanjang perlindungan hukum 

merek. 22

3) Hak untuk mengalihkan merek pada orang lain.23

4) Hak untuk memberikan lisensi kepada orang lain.24

5) Hak untuk menuntut baik secara perdata maupun 

pidana dan hak mendapatkan perlindungan hukum 

                                                          
20 Indras Irawan, 2008  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 Tentang Merek Pada Produksi  Batik Brotoseno Di Sragen, 
Skripsi, Tidak Dipublikasikan.Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, hlm. 54.

21 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
22 Lihat Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek.
23 Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek.
24 Lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek.
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dari tuntutan pihak lain baik secara perdata 

maupun pidana. 25

2.2.2 Prosedur Permohonan Merek

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

pengajuan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal, 

yakni:26

1) Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 

4 yang diketik dalam bahasa Indonesia di blangko 

formulir permohonan yang telah disediakan dan harus 

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, yang 

berisi hal-hal berikut:

a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.

b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat 

pemohon.

c. Nama lengkap dan alamat kuasa, jika pemohon 

diajukan oleh kuasa.

d. Nama negara dan tanggal pemintaan pendaftaran 

merek yang pertama kali dalam permohonan 

diajukan dengan prioritas.

e. Contoh merek/etiket merek.

f. Warna-warna etiket merek.

                                                          
25 Lihat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
26 Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HaKI (Hak Kekayaan 

Intelektual), Visimedia: Jakarta, 2008, hlm. 55.
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g. Arti bahasa/huruf/angka asing dan cara 

pengucapannya.

h. Kelas barang/jasa.

i. Jenis barang/jasa.

2) Surat permohonan pendaftaran merek dilampiri 

beberapa dokumen sebagai berikut:

a. Jenis barang/jasa.

b. Foto kopi KTP yang dilegalisasikan bagi pemohon 

yang berasal dari luar negeri sesuai dengan 

ketentuan undang-undang harus memilih tempat 

kedudukan di Indonesia.

c. Foto kopi akta pendirian badan hukum yang telah 

disahkan oleh notaris jika permohonan diajukan 

atas nama badan hukum.

d. Foto kopi peraturan penggunaan merek kolektif jika 

permohonan diajukan untuk merek kolektif.

e. Surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran 

dikuasakan.

f. Tanda pembayaran biaya permohonan.

g. Dua lembar etiket merek (ukuran maksimum 9 x 9 

cm, minimum 2 x 2 cm).

h. Surat pendaftaran bahwa merek yang dimintakan 

pendaftaran adalah miliknya. Permohonan untuk 
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dua kelas atau lebih barang atau jasa sekaligus 

dapat diajukan dalam satu permohonan.

2.2.3 Pemeriksaan Merek

Direktoral Jenderal sebelum menerima permohonan 

pendaftaran merek, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan 

terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yaitu 

persyaratan administratif.27 Jika terdapat kekurangan, maka 

Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan tersebut dipenuhi 

dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak penerimaan 

surat permohonan pada Direktorat Jenderal.

Selain memeriksa kelengkapan administratif terhadap suatu 

permohonan pendaftaran merek, dalam waktu paling lambat tiga 

puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal 

melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dan 

diselesaikan dalam waktu paling lambat sembilan bulan. Adapun 

acuan pemeriksan substantif, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 4, 

Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek. 

Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah merek yang diajukan pemohon tersebut didaftarkan dengan 

itikad baik atau tidak. Selain itu, merek tersebut juga diperiksa 

                                                          
27 Ahmadi Miru, Op.Cit., hlm. 34.
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apakah memenuhi unsur yang mengharuskan merek ditolak 

pendaftarannya atau merek tersebut memang tidak dapat 

didaftarkan.

Sebuah merek yang memenuhi salah satu atau lebih unsur 

pada Pasal 5 dianggap sebagai penolakan secara absolut, dimana 

merek yang hendak didaftarakan tersebut tidak memungkinkan 

untuk didaftarkan. Adapun alasannya bersifat objektif  yaitu merek 

tersebut bersifat universal  dimana setiap pemeriksa merek harus 

mengetahui dan mengerti syarat mutlak merek tersebut.

Sedangkan jika suatu merek memenuhi Pasal 6 maka 

dianggap sebagai penolakan secara relativ, karena penolakan 

terjadi karena alasan yang bersifat subjektif yakni bergantung pada 

kemampuan, dan pengetahuan pemeriksa merek terhadap merek 

yang hendak didaftarkan. 

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa merek 

yang memiliki keahlian dan kualifikasi sebagai pemeriksa merek. 

Hasil dari pemeriksaan yaitu permohonan pendaftaran merek 

tersebut bisa disetujui atau ditolak. Jika merek tersebut disetujui,  

maka Direktorat Jenderal mencatatnya dalam Daftar Umum Merek 

serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, 

memberitahukan pendaftar merek tersebut kepada pihak yang 

mengajukan permohonan pendaftaran merek, memberikan 
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Sertifikat Merek, dan mengumumkan pendaftaran tersebut dalam 

Berita Resmi Merek.

2.2.4 Penghapusan dan Pembatalan Merek

Penghapusan merek dapat dilakukan dari Daftar Umum 

Merek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:28

1) Atas prakarsa Direktorat Jenderal;

2) Berdasarkan permohonan pemilik merek yang 

bersangkutan.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat 

Jenderal dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat:

1) Merek tidak digunakan selama tiga tahun 

berturut-turut dalam perdagangan barang/jasa 

sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian 

terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat 

diterima oleh Direktorat Jenderal.29

2) Merek digunakan untuk jenis barang dan/ atau 

jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk 

pemakaian merek yang tidak sesuai dengan 

merek yang didaftarkan.

                                                          
28 Ahmadi Miru, Op.Cit,. halm. 79.
29 Alasan yang dapat diterima dalam hal:
1. Larangan impor;
2. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang 

bersangkutan atau putusan dari pihak yang berwenang yang bersifat 
sementara

3. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah.
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Dalam hal pembatalan merek, gugatan pembatalan 

dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang 

berkepentingan antara lain jaksa, yayasan/lembaga di 

bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan 

berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut 

seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan 

undang-undang.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat 

diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal 

pendaftaran merek. Namun masih terdapat pengecualian 

atas pembatasan waktu karena gugatan pembatalan dapat 

diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang 

bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama 

kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini menunjukkan 

bahwa yang tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan 

pembatalannya hanya gugatan pembatalan yang tergolong 

merek yang seharusnya “tidak dapat didaftar” tetapi tetap 

didaftarkan, bukan merek yang seharusnya “ditolak” tetapi 

tetap didaftarkan karena merek yang bertentangan dengan 

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah 

merek yang “tidak dapat didaftar”

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama 

kesusilaan atau ketertiban umum adalah penggunaan tanda 
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tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, 

ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari 

golongan masyarakat tertentu. Termasuk pula dalam 

pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum 

adalah adanya itikad tidak baik.

Sama halya denan penghapusan merek, pembatalan 

pendaftaran merek dilakukan oleh direktorat jenderal dengan 

mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek 

dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal 

pembatalan tersebut. Pencoretan pendaftaran suatu merek 

dari daftar umum merek tersebut juga diumumkan dalan 

berita resmi merek.

Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara 

tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan 

menyebitkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa 

sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, sertifikat 

merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Dengan demikian, pembatalan dan pencoretan pendaftaran 

merek yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum 

atas merek yang bersangkutan.
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2.3 Passing Off

Kesuksesan dan tingginya reputasi suatu perusahaan dengan 

produk dan juga merek yang melekat pada suatu produk tersebut, 

seringkali menggoda pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk 

membonceng dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma 

kesusilaan maupun hukum. Perbuatan yang mencoba meraih keuntungan 

dengan cara membonceng reputasi sehingga dapat menyebabkan tipu 

muslihat atau penyesatan dikenal dengan passing off (pemboncengan 

reputasi). 

Hukum melindungi merek yang memiliki reputasi dari orang-orang 

yang ingin “membonceng” kesuksesan mereka. Meskipun reputasi 

tersebut adalah sesuatu yang tidak berwujud, hukum memandangnya 

sebagai aset berharga yang harus dilindungi. 30

Passing Off diatur dalam Konvensi Paris menjelaskan bentuk 

persaingan curang ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu :31

1) Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan            

(passing off );

2) Pernyataan-pernyataan palsu yang bersifat mendiskreditkan 

perusahaan pesaing;

3) Indikasi-indikasi atau pernyataan yang menyesatkan umum 

terhadap kualitas dan kuantitas barang dagangan.

                                                          
30 Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual,  Alumni: Bandung, 2006, hlm. 

152.
31 Lihat dalam The Paris Convention Article 10bis.
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Menurut Djumhana dan Djubaedillah, pengertian passing Off

adalah:

Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas 
dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, 
norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan 
mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada 
kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara 
mendompleng reputasi (goodwill) ini bisa terjadi pada bidang 
merek, paten, desain industri maupun hak cipta.32

Sedangkan menurut Copinger sebagaimana dikutip Djumhana 

Djubaedillah menyatakan bahwa:

The action for passing off lies where the defendant has represented 
to the public that his goods or business are the goods or business 
of the plaintiff. A defendant may make himself liable to this action by 
publishing a work under the same title as the plaintiff's, or by 
publishing a work where 'get up' so resemble that of the plaintiff's 
work as to deceive the public into the belief that it is the plaintiff's 
work, or is associated or connected with the plaintiff.33

Istilah pemboncengan reputasi merek (passing off) memang tidak 

begitu terkenal di Indonesia. Namun, bukan berarti perbuatan tersebut 

tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada 

prinsipnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada 

dasarnya membedakan jenis pelanggaran merek dalam beberapa kategori 

yaitu :34

                                                          
32 Muh. Djumhana, R. Djubaedillah,Op.Cit,.hlm. 265.
33 Ibid,. hlm. 266.
34 Dwi A. Kurniasih, Op.Cit., hlm.8.
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1) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara 

sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang 

sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik 

pihak lain;

2) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara 

sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang 

sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak 

lain;

3) Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda 

yang dilindungi berdasarkan inidkasi geografis dan atau 

indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa perbuatan passing off 

dalam konvensi Paris dinyatakan sebagai perbuatan persaingan usaha 

curang/ persaingan usaha tidak jujur (unfair competition) yang dengan 

sendirinya bersifat melawan hukum karena undang-undang dan hukum 

memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia 

usaha.35

Perbuatan membonceng reputasi dalam perdagangan tidak hanya 

menyangkut hak atas merek tetapi berkaitan dengan hak-hak karya 

intelektual lainnya, misalnya :36

                                                          
35 Muh. Djumhana, R. Djubaedillah,Op.Cit,.hlm. 202.
36 Dwi A.Kurniasih, Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan 

(Pemboncengan Reputasi) Passing Off”, Media HKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual,Desember 2008, hlm. 4.
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1) Reputasi yang timbul karena hasil karya cipta, misalnya: 

karakter dan visualisasi dalam karya film dengan tokoh 

crocodile dundee telah menjadi citra yang melekat pada 

nama Paul Hogan sebagai actor pemerannya; karakter dan 

gambar kartun Mickey Mouse, Guffy, Donald Duck , 

mengingatkan orang kepada Disneyland . 

2) Reputasi yang timbul dari tanda merek atau kaitannya, 

misalnya kata sony yang artinya anak merupakan kata yang 

biasa dan umum, tetapi setelah digunakan sebagai merek 

barang berkualitas menjadi sebuah kata khusus yang 

mengingatkan orang pada produk elektronik bermutu tinggi. 

Berkaitan merek misalnya, tema-tema iklan produk merek 

bersangkutan, bentuk botol minuman atau parfum yang 

khas.

3) Reputasi timbul dalam hubungan nama seseorang, kegiatan 

atau organisasi, seseorang memiliki reputasi karena hasil 

dan aktivitasnya yang melekat pada nama orang tersebut 

misalnya, nama Wimbledon akan mengingatkan orang pada 

sebuah turnamen tenis, nama Henry Dunant , mengingatkan 

orang pada nama orang atau organisasi nirlaba di bidang 

kemanusiaan dan sosial.
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4) Reputasi timbul dan melekat pada suatu wilayah geografis, 

suatu daerah dengan indikasi-indikasi tertentu yang sifatnya 

khas karena faktor alam dan manusia atau kombinasinya 

menjadikan daerah tersebut menjadi terkenal dan 

mempunyai daya pembeda, misalnya daerah Solo di 

Indonesia sebagai penghasil batik berkualitas dengan 

motif/corak khas Solo.

Pemilik atau pemegang hak merek terdaftar dapat mengajukan 

gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan 

mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada 

keseluruhannya secara tanpa hak, berupa peemintaan ganti rugi dengan 

penghentian pemakaian merek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 

Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek:

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak 
lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau 
jasa yang sejenis berupa:

a. Gugatan ganti rugi, dan/atau 
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 

penggunaan Merek tersebut.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 76 Ayat 1 adalah:37

                                                          
37 Nurhasanah Timbuleng, Implementasi Ketentuan Persaingan Curang Menurut 

Konvensi Paris Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek,Skripsi, Tidak 
dipublikasikan.hlm. 54.
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1) “Pemilik Merek terdaftar”, unsur ini adalah pihak yang 

permohonan pendaftaran Merek miliknya dikabulkan oleh 

Dirjen HKI. Pemilik Merek terdaftar ini dapat merupakan 

warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. 

Selanjutnya, warga negara ini terdiri dari badan hukum dan 

individu.

2) “Dapat mengajukan gugatan”, dalam hal ini apabila 

pelanggaran Merek yang mengakibatkan persaingan curang 

maka dapat diajukan gugatan perdata. Pengajuan gugatan 

ini tidak bersifat wajib dan hanya diajukan apabila pihak yang 

dirugikan akibat persaingan curang tersebut menghendaki 

pengajuan gugatan. Adanya hak gugat yang diberikan

undang-undang kepada pemegang hak Merek menandakan 

bahwa hak Merek itu merupakan hak yang absolut.

3) “Pihak lain”, unsur ini menunjuk pada pelaku persaingan 

curang. Sama halnya dengan pemilik Merek terdaftar, pihak 

lain ini dapat merupakan warga negara Indonesia ataupun 

warga negara asing, selanjutnya yang disebut sebagai warga 

negara ini terdiri dari badan hukum dan individu.

4) “Tanpa hak menggunakan Merek”, unsur ini adalah 

menggunakan Merek tersebut tanpa itikad baik yang 

tertuang dalam Pasal 4, 5, dan/atau 6 Undang-Undang No. 

15 Tahun 2001 tentang Merek, akibat penggunaan Merek 
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tanpa hak ini terjadilah persaingan curang yang merugikan 

pemilik Merek terdaftar.

5) “Mempunyai persamaan pada pokoknya”, unsur ini adalah 

seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 

Huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

6) “Persamaan secara keseluruhan”, unsur ini merupakan 

tindakan peniruan Merek secara keseluruhan dengan Merek asli 

yang ditiru.

7) “Barang atau jasa yang sejenis”, perumusan unsur ini sesuai 

dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek. 

8) “Gugatan ganti rugi”, unsur ini terdiri dari ganti rugi secara 

materil dan secara immateril. Gugatan ganti rugi materil 

berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. 

Sedangkan ganti rugi immateril berupa tuntutan ganti rugi 

yang disebabkan oleh pemakaian Merek yang tanpa hak 

oleh pihak lain sehingga merusak reputasi Merek yang 

digunakan tanpa hak tersebut. 

9) “Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 

penggunaan Merek”, gugatan ini dapat diajukan oleh 

penggugat untuk menghentikan kerugian yang akan terus 

terjadi. 
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Passing off sebagai persaingan usaha tidak jujur dapat digugat 

berdasarkan perbuatan melanggar hukum sehingga dapat memohonkan 

ganti kerugian terhadap pemboncengan merek tersebut. Sebagaimana 

tentuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merek mengenai pemberian ganti rugi merupakan lex specialis 

dari Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. 

Konsekuensinya, apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam kedua 

pasal tersebut, maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 1365 KUH

Perdata.

Selain itu, persaingan tidak jujur pun dapat digolongkan suatu 

tindak pidana sesuai Pasal 382 bis KUH Pidana dimana perbuatan materil 

yang diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 1 (satu) tahun 4 

(empat) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.900,00 (Sembilan ratus 

rupiah) ialah melakukan perbuatan yang bersifat tipu muslihat untuk 

mengelabui masyarakat atau seseorang tertentu. Pengelabuan ini dipakai 

untuk mengelabui masyarakat sebagai upaya untuk memelihara atau 
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menambah hasil perdagangan atau perusahaannya si pembuat atau orang 

lain.38

                                                          
38 Ibid,.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Niaga Makassar, 

Direktorat Jenderal dan Koperasi Pegadaian Multi Guna.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang diperoleh selama penelitian, yaitu :

1) Data kuantitatif yaitu data yang berupa  angka-angka  dan dapat 

dihitung

2) Data kualitatif  yaitu data yang bersifat bukan angka.

Sedangkan  sumber data yang  diperoleh dalam penelitian ini 

adalah :

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 

penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait.

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan 

obyek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber  

lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian
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3.3Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan segala 

informasi yang dibutuhkan melalui metode:

1. Metode penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini 

penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur 

yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian 

yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

2. Metode penelitian lapangan (field research), dilakukan dengan cara 

wawancara atau pembicaraan langsung terhadap hakim, nasabah 

pada Koperasi Pegadaian Multi Guna, dan dosen.

3.4Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil 

penelitian, dengan menggunakan teknik analisis data pendekatan 

kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 

yang deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 

atau lisan dan prilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek 

penelitian yang utuh, sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Kata Pegadaian sebagai Merek

4.1.1 Kata Pegadaian sebagai Merek Jasa.

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah 

Penjajahan Belanda mendirikan  Bank Van Leening yaitu lembaga 

keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang 

didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris 

mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-

1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan 

masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha gadai asal 

mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie 

stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk karena 

pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat 

yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah Inggris yang 

berkuasa saat itu. Oleh karena itu, metode liecentie stelsel diganti 

menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada 

umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada 

pemerintah.39

                                                          
39 http://www.ciputraentrepreneurship.com/perusahaan-a 

merek/nasional/perusahaan/1716-pegadaian-mengatasi-masalah-tanpa-
masalah.html
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Pola atau metode pacth stelsel tetap dipertahankan oleh 

pemerintah Belanda berdasarkan Staatsblad (Stb) Nomor 131 

tanggal 1 April 1901 tentang Pandhizen Reglement Preanger 

Regentschappen yaitu pendirian rumah gadai di Sukabumi Jawa 

Barat. Pandhuizen ini awalnya berbentuk jawatan sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 2 Indische bedrijvenwet (stb. 1927 Nomor 

419) yang dikukuhkan kembali dengan stb. 1930 Nomor 266 

tentang Bedrijvenwet Landsbedrijven Pandhuizen.

Bentuk Pegadaian setelah kemerdekaan beberapa kali 

mengalami perubahan status, yaitu sebagai Perusahaan Negara 

(PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 

menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan 

PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) 

diubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Pegadaian sebagai suatu perusahaan BUMN yang bergerak 

dibidang jasa. Gadai mendaftarkan hak cipta  berupa logo Perum 

Pegadaian di Direktorat Jenderal  pada tanggal 19 Desember 1992 

dengan nomor pendaftaran 007019. Selain pendaftaran hak cipta, 

Perum Pegadaian juga telah mendaftarkan kata pegadaian untuk 

dijadikan merek pada Direktorat Jenderal dengan nomor 

permohonan merek J002007015564 dan J002007015565 tanggal 

21 Maret 2007. Pendaftaran merek pegadaian kemudian diterima 

pendaftarannya setelah diterimanya sertifikat merek dari Direktorat 
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Jenderal dengan register merek Nomor IDM000184297  dan nomor 

IDM000184298 untuk merek pegadaian syariah yang semuanya 

termasuk dalam jenis kelas jasa nomor 36. (Lihat lampiran)

Kata pegadaian yang didaftarkan sebagai merek harus 

memenuhi syarat pemeriksaan substantif pada Direktorat Jenderal. 

Pada tahap ini setiap permohonan pendaftaran merek akan dinilai 

mengenai dapat dikabulkan atau ditolaknya suatu merek. 

Pemeriksaan substantif merek akan dilakukan oleh pemeriksa 

merek dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

Pada Pasal 5 huruf c dan d, dinyatakan bahwa suatu merek tidak 

dapat dijadikan sebagai merek terdaftar jika merupakan suatu kata 

umum dan menjelaskan tentang barang/jasa yang ditawarkannya 

kepada konsumen.

Kata pegadaian ditinjau dari segi terminologi diartikan 

sebagai tempat bergadai yang merupakan salah satu kata umum. 

Sehingga suatu usaha yang hendak didirikan untuk melakukan 

usaha gadai dapat menggunakan kata pegadaian.40 Adapun kata 

pegadaian berasal dari kata gadai. Menurut Kamus Besar Besar 

Bahasa Indonesia, kata gadai yaitu:41

                                                          
40 Hasil wawancara dengan Drs. Lutfi Ahmad. M.Hum pada tanggal 22 

Februari 2011.
41 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, Edisi 4, cetakan kedua,hlm 283-284. 
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gadai 1 v meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan 

menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada 

waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yg memberi 

pinjaman; 2 n barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang; 

3 n kredit jangka pendek dengan jaminan yg berlaku tiga bulan dan 

setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah 

satu pihak yg bersangkutan;

pegadaian n tempat bergadai; rumah gadai; 

Merek yang secara umum telah diketahui sebagai tanda 

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

biasanya disebut generic tidak dapat didaftarkan sebagai merek. 

Tanda yang bersifat umum sama sekali tidak dapat memiliki daya 

pembeda (incapable of becoming distinctive) dan tidak dapat 

dilindungi meskipun telah digunakan dalam upayanya membangun 

secondary meaning. Sementara dalam contoh merek kopi yang 

merupakan deskripsi dari produknya yaitu kopi, hal ini disebut 

descriptive. Namun, kenyataannya banyak merek bersifat 

descriptive yang menjadi sebuah merek dan pendaftarannya 

diterima atau dikabulkan.42 Misalnya  merek Teh Kotak dan Gulaku.

Penerimaan pendaftaran merek yang dianggap sebagai milik 

umum juga terdapat pada beberapa merek lainnya. Adapun 

                                                                                                                                                              

42 http://mhs.blog.ui.ac.id/angga.handian/2009/07/05/13/



45

beberapa putusan yang berkaitan dengan pendaftaran merek yang 

tidak dapat didaftarkan sebagai merek antara lain:

1) Kasus Aqua

Kasus Aqua berkenaan dengan tuntutan pihak 

PT.Golden Missisippi selaku pemilik merek terkenal 

Aqua terhadap Konstantin Herry Leimen selaku 

pemilik Club Aqua.43 Putusan Mahkamah Agung 

dalam kasus ini merupakan landmark decision karena 

memberi panduan menyangkut cara mengatasi 

permasalahan peniruan merek terkenal. Pihak PT. 

Golden Missisippi menuntut pembatalan Club Aqua, 

dengan alasan mempunyai persamaan pada 

pokoknya pada kata aqua. Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 757 K/Pdt/1989 tertanggal 30 Maret 1992 

memenangkan PT. Golden Missisippi. 

Lebih dari itu, ternyata pemilik merek Aqua juga 

berhasil  membatalkan pendaftaran merek Aquaria yang 

memiliki nomor  daftar 212698 pada tingkat Mahkamah 

Agung.44 Meskipun pada gugatan pembatalan pada 

Pengadilan Negeri telah ditolak dengan dasar 

                                                          
43 Casavera, Op.Cit., hlm. 279.
44 Lihat Reg. No. 980 K/Pdt/1990 yang diputus tanggal 12 Maret 1992 

dan diucapkan dalam siding terbuka untuk umum tanggal 30 Maret 1992. 
Susunan Majelis Hakim Agung yaitu: Ketua Majelis, R. Poerwoto Soehadi 
Gandasoebrata, S.H., dengan anggota-anggota majelis Gunawan, S.H., dan Ny. 
T.S. Aslamiah Sulaeman, S.H.
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pertimbangannya karena keseluruhan antara merek Aqua 

beserta kemasannya dengan Aquaria beserta kemasannya 

tidak mempunyai persamaan sehingga disimpulkan bahwa 

antara kedua merek tersebut memiliki daya pembeda. Akan 

tetapi, Aqua sebagai penggugat menyatakan mereknya 

sebagai merek terkenal dan terdapat persamaan bunyi 

antara aquaria dengan aqua. 

Ada beberapa hal yang menarik dalam pertimbangan 

Mahkamah Agung terhadap kasus Aqua tersebut diatas. 

Pertama, walaupun kata aqua berasal dari bahasa Latin 

yang berarti air, tetapi kata aqua tersebut dikenal di 

Indonesia sebagai jenis barang air mineral (air minum) 

setelah merek Aqua beredar di Indonesia. Kedua, kendati 

merek Club Aqua terdiri atas dua kata, kata aqua masih 

tetap sebagai unsur yang dominan, sedangkan merek Aqua 

sebagai air minuman telah dikenal sebagai merek milik PT 

Golden Missisippi. Pada kasus Aqua melawan Aquaria, kata 

kombinasi kata-kata aqua dengan ria telah menjelma 

menjadi suatu nama atau kombinasi kata-kata yang 

mempunyai kekhasan serta memiliki daya pembeda 

sehingga dapat ditambah dengan variasi lain dalam 

kemasannya. Tetapi karena merupakan merek terkenal dan 
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tetap ada persamaan bunyi antara keduanya sehingga 

merek Aquaria dibatalkan pendaftarannya.

Selain Aquaria dan Club Aqua, PT Golden Missisippi juga 

telah beberapa kali menggugat beberapa merek lainnya 

yang dianggap memiliki persamaan dengan merek yang 

mereka miliki yakni Aqua diantaranya adalah Aqua melawan

Qua-Qua (putusan MA RI No. 1371 K/Pdt/1993 tanggal 18 

November 1997), Aqua melawan Aqualiva (putusan MA RI 

No. 014 K/N/HAKI/2003 tanggal 15 Juni 2003) dan Aqua 

melawan Aquadaeng (putusan MA RI No. 031 

K/N/HAKI/2003 tanggal 23 Desember 2003).

2) Kasus Supermie45

Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

904/1970, tanggal 30 januari 1971. PT. Lima Satu 

Sankyo Industri Pangan (PMA) sebagai pihak 

Penggugat melawan PT. Fuji Agung Foods 

Manufacturing Corporation sebagai pihak Tergugat. 

Pihak Penggugat merasa keberatan atas perbuatan 

Tergugat yang memproduksi barang yang sejenis 

dengan produksi Penggugat yaitu berupa mie instant, 

lalu memberikan merek barangnya dengan nama 

Supermie ayam yang dianggap sama pada 

                                                          
45 O.K. Saidin, Op.Cit., hlm. 408.
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keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek 

Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat 

putusannya tersebut diatas, ternyata memenangkan 

pihak Penggugat dengan pertimbangan bahwa 

setelah menyelidiki secara teliti, kata Supermie pada 

bungkusannya ternyata kata tersebut memang 

mempunyai bentuk khusus, yaitu huruf-huruf biasa, 

setidak-tidaknya huruf-huruf itu tidak digunakan orang. 

Kata-kata Supermie yang mempunyai ciri khas itu, 

serta dilukiskan sedemikian rupa sehingga 

menonjolkan sekali pada pembungkusnya, begitu pula 

khalayak ramai telah mengenalnya, maka menurut 

pendapat Pengadilan, kata Supermie yang dipakai 

oleh Tergugat adalah sama dengan Supermie (ayam).

Merek yang menggambarkan produknya (descriptive) 

sebenarnya masih dapat menjadi merek dengan 

membangun secondary meaning melalui penggunaan. 

Misalnya pada merek Teh Kotak, Gulaku dan Teh Botol 

sosro. Dengan demikian, secara teoritis, lebih bersifat 

deskriptif suatu terminologi yang digunakan sebagai merek, 

maka harus lebih tinggi upayanya untuk membangun 

secondary meaning.  Secondary meaning dilakukan oleh 
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sebuah merek yang bersifat deskriftif atau merek yang 

memiliki daya pembeda yang lemah, namun dapat 

didaftarkan setelah membuktikan melalui penggunaan di 

pasar yang artinya membangun persepsi konsumen. 

Di Indonesia sebenarnya ada yurisprudensi mengenai 

secondary meaning, yurisprudensi Mahkamah Agung No. 127 

K/Sip/1972 Mengenai Merek Y.K.K. yang menyatakan bahwa: 

“Suatu merek meskipun hanya terdiri dari beberapa huruf-huruf 

dapat diterima sebagai merek karena sudah demikian dikenal luas 

oleh masyarakat, sehingga dianggap mempunyai daya pembeda.” 

Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan membangun asosiasi 

konsumen atas daya pembeda yang disebut sebagai pengertian 

kedua (secondary meaning). 

Merek membangun secondary meaning melalui penggunaan 

dan ditulis secara khas, sehingga secara faktual dikenali konsumen, 

sebagai contoh: Aqua arti utamanya (primary meaning) adalah 

benda cair yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna, 

tetapi secara faktul konsumen memiliki asosiasi dan mengakui 

sebagai pengertian kedua (secondary meaning) Aqua sebagai 

merek untuk produk air mineral yang diproduksi oleh Danone 

(sebelumnya PT. Golden Missisippi). Hal yang sama dapat dilihat 

pada merek Supermie berarti mie dengan kualitas super (primary 
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meaning), tetapi melalui penggunaan dikenal sebagai merek mie 

produksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Hal tersebut diatas sejalan dengan pendapat Hakim yang 

memutus kasus tentang Pegadaian yang menyatakan bahwa 

karena penggunaan kata pegadaian berhak untuk didaftarkan 

sebagai merek karena penggunaannya yang telah lama yakni sejak 

masa penjajahan Belanda sehingga sudah mampu membangun 

daya pembeda dan dikenal oleh masyarakat luas selaku 

konsumen.46 Jika dikaitkan dengan secondary meaning maka kata 

pegadaian yang berarti tempat bergadai (primary meaning) tetapi 

penggunaan pegadaian tersebut telah lama digunakan maka 

asosiasi yang terbangun setelah mendengar kata pegadaian adalah 

usaha gadai yang dilakukan oleh Perum Pegadaian (secondary 

meaning). Pendaftaran merek Pegadaian pada Direktorat Jenderal 

dan diterimanya pendaftaran tersebut telah menerbitkan suatu 

perlindungan hukum terhadap kata pegadaian sebagai merek dari  

produk jasa Perum Pegadaian.

Penerimaan merek Pegadaian sebagai suatu merek terdaftar 

tidak menutup kemungkinan diajukannya gugatan pembatalan 

pendaftaran terhadap merek tersebut berdasarkan alasan Pasal 4, 

Pasal 5 dan Pasal 6  sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-

                                                          
46 Hasil wawancara hakim Sutoto Adi Putro,S.H.,M.H. pada tanggal 5 Januari 
2010 Pukul 10.00 Wita di Pengadilan Niaga Makassar.
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Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Gugatan 

pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Pengadilan 

Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, 

yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga 

keagamaan berdasarkan alsan bahwa pendaftaran merek tersebut 

seharusnya tidak dapat didaftarkan atau ditolak. 

4.1.2 Kata Pegadaian pada Koperasi Pegadaian Multi Guna

Nama koperasi sangat penting, baik nama lengkap koperasi 

maupun nama singkatan. Nama tersebut harus mencerminkan 

dengan jelas usaha yang dilaksanakan koperasi bersangkutan dan 

harus mampu membedakan dengan nama koperasi lainnya untuk 

menghindarkan kekacauan dalam masyarakat ramai (khalayak 

ramai).47 Maksud dan tujuan koperasi tersebut harus dirumuskan 

dengan jelas dalam anggaran dasar, sebab memberikan arah bagi 

pengelolaan koperasi demi kepentingan para anggota.

Sebagai suatu perusahaan, koperasi harus menjalankan 

suatu usaha yang mendatangkan keuntungan ekonomis, meskipun 

koperasi bukan merupakan betuk akumulasi modal, untuk 

mencapai tujuan mendatangkan keuntungan ekonomis tersebut, 

maka koperasi harus menjalankan usahanya secara terus menerus 

(kontinyu), terang-terangan, berhubungan dengan pihak ketiga dan 

                                                          
47 RT.Sutanya Rahardja Hadikusuma,SH,MH, Hukum Koperasi Indonesia, 
PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005, hlm. 70
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memperhitungkan rugi laba serta mencatat semua kegiatan 

usahanya tersebut ke dalam suatu pembukuan.48

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi dapat 

melaksanakan kegiatan usaha dalam aktivitas ekonominya. 

Koperasi Pegadaian Multi Guna sebagai koperasi yang 

berkembang di Makassar, mengembangkan jenis usaha gadai pada 

koperasinya. Penggunaan kata pegadaian pada koperasi tersebut 

tidak dapat dikatakan sebagai sebuah merek jasa. Jika dilihat dari 

tata bahasa maka kata pegadaian yang digunakan pada koperasi 

tersebut merujuk pada bidang jasa yang ditawarkan kepada 

konsumen. Misalnya pada koperasi simpan pinjam (biasa disingkat 

KSP). Kata simpan pinjam tersebut mendeskripsikan kegiatan 

usaha simpan pinjam ini yang dilakukan koperasi dengan 

menghimpun dana dari anggota koperasi kemudian menyalurkan 

kembali dana yang dihimpun tersebut kepada anggota koperasi 

bersangkutan atau menghimpun dana dari koperasi lain dan/atau 

anggotanya.

Penggunaan kata pegadaian setelah kata koperasi pada 

hakikatnya  dapat mengaburkan kata koperasi. Kata pegadaian 

kurang tepat menggambarkan jenis usaha yang hendak dilakukan 

karena berarti tempat bergadai seharusnya cukup menggunakan 

kata gadai saja. Bahkan penggunaan kata pegadaian tersebut 

                                                          
48 Ibid,.
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menggunakan huruf kapital sebagaimana merek pegadaian dan 

menghilangkan kata koperasi pada Billboard dan pamflet yang 

digunakan untuk mempromosikan koperasi tersebut. (lihat lampiran)

Jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi diatur 

berdasarkan anggaran dasar yang ditetapkan sebelum koperasi 

tersebut melaksanakan aktivitas usahanya. Berdasarkan 

penelusuran peneliti melalui alat bukti pada Pengadilan Niaga 

Makassar, ditemukan bahwa anggaran dasar  Koperasi Pegadaian 

Multi Guna tidak mencantumkan usaha gadai sebagai salah satu 

jenis usaha yang dilaksanakan koperasi tesebut. Adapun jenis 

usaha yang termuat dalam Pasal 5 anggaran dasar Koperasi 

Pegadaian Multi Guna yaitu:49

1) Melaksanakan usaha pengandaan dan pendistribusian 

barang kepada anggota dan masyarakat umum.

2) Melaksanakan jenis usaha simpan pinjam sebagai jenis 

usaha otonom.

3) Melaksanakan jenis usaha pertokoan untuk pelayanan 

anggota dan masyarakat umum.

4) Melaksanakan jenis usaha pertanian, perkebunan, 

perikanan, peternakan dan hasil hutan.
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5) Melaksanakan jenis usaha perdagangan umum dan ekspor-

impor.

6) Melaksanakan jenis usaha jasa penagihan, jasa kelistrikan, 

air minum, telekomunikasi, biro perjalanan laut, udara dan 

darat dan angkutan umum.

7) Melaksanakan usaha rekanan, laveransi. 

Koperasi Pegadaian Multi Guna selain menggunakan kata 

pegadaian, menghilangkan kata koperasi pada billboard dan 

mengadakan usaha gadai yang tidak termuat dalam 

anggaran dasar koperasi tersebut mengindikasikan adanya 

itikad tidak baik yang dilakukan oleh Koperasi Pegadaian 

Multi Guna. Adanya indikasi itikad tidak baik oleh Koperasi 

Pegadaian Multi Guna tersebut merupakan suatu perbuatan 

passing off atau perbuatan melawan hukum atau tidak 

memenuhi unsur keduanya, baik passing off maupun 

perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan data dari korespondensi, empat dari lima

responden yang pernah menjadi nasabah dari Koperasi Pegadaian 

Multi Guna menyatakan bahwa mereka mampu membedakan 

antara Pegadaian dan Koperasi Pegadaian Multi Guna tersebut. 

Bahkan 2 diantara 5 koresponden menyatakan bahwa mereka 

melakukan gadai pada Koperasi Pegadaian Multi Guna tersebut 

karena barang yang hendak digadai tidak diterima untuk digadaikan 
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pada Perum Pegadaian sehingga mereka beralih menggadai 

barang tersebut ke Koperasi Pegadaian Multi Guna. Berdasarkan 

korespondensi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk unsur 

mengelabui konsumen tidak terpenuhi karena adanya persamaan 

pada kata pegadaian tidak terpenuhi.

Koperasi Pegadaian Multi Guna didirikan berdasarkan izin 

dari Menteri Koperasi dan tidak didaftarkan sebagai merek pada 

Direktorat Jenderal. Penggunaan nama usaha yang memiliki 

persamaan terhadap suatu merek belum diatur dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tetapi lebih pada 

pengaturan penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan 

nama orang, badan hukum, atau merek orang lain yang terkenal. 

Yurisprudensi yang berkaitan dengan sengketa antara merek yang 

memiliki persamaan dengan merek sekaligus nama usaha dari 

badan hukum lain yakni kasus Yamaha.

Kasus Yamaha yang terjadi pada tahun 1981 antara Yamaha 

Matsudoki Kabushiki Kaisha vs. Budiono. Dalam kasus tersebut, 

Budiono sebagai Tergugat dan Pemohon Kasasi menyampaikan 

alasan bahwa meskipun penggunaan merek Yamaha miliknya 

sama dengan merek Yamaha Penggugat namun terdapat 

perbedaan pemakaian dalam jenis barang antara Penggugat dan 

Tergugat. Produk Penggugat masuk dalam kelas 12 yaitu sepeda 
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motor, sedangkan produk Tergugat termasuk dalam kelas barang 

28 yaitu bola bulu tangkis.50

Dalam menanggapi argumentasi Tergugat atau Pemohon 

Kasasi itu, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya, 

diantaranya menyatakan bahwa yang menjadi masalah utama 

dalam kasus ini yakni merek Yamaha atas nama  Yamaha 

Matsudoki Kabushiki Kaisha yang pada pokoknya juga merupakan 

nama perniagaan yang dimiliki Penggugat. Yamaha selain nama 

usaha juga sebagai merek yang dipakai dalam lalu lintas 

perdagangannya. Pertimbangan Z.Asikin yang menjadi Ketua 

Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut:

Perbedaan dengan merek perniagaan (dagang) yang mempunyai 
tujuan untuk membedakan dari barang orang lain ialah bahwa 
nama perniagaan tidak secara langsung bertujuan untuk 
membedakan barang dari barang orang lain, melainkan bertujuan 
untuk memberi penjelasan tentang perusahaannya (Beschijving). 
Sehingga terutama peniruan nama perniagaan lain atau pemakaian 
nama perniagaan lain sudah bertentangan dengan makna Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, merek 

Pegadaian bertujuan untuk memberi penjelasan tentang badan 

hukum yang memproduksi jasa gadai tersebut yakni Perum 

Pegadaian sedangkan kata pagadaian pada Koperasi Pegadaian 

Multi Guna merujuk pada jenis usaha yang dilakukan oleh Koperasi 

tersebut dan bukan sebagai merek. Jika Koperasi Pegadaian Multi 

                                                          
50 Insan Budi Maulana, Op.Cit., hlm. 36.
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Guna hendak mendaftarkan mereknya maka yang dapat 

didaftarkan adalah kata multi dan kata guna. Kedua kata itu jika 

dirangkaikan dapat memiliki daya pembeda untuk dijadikan merek 

karena kata koperasi dan kata pegadaian tersebut tidak dapat 

dijadikan merek. Oleh karena itu, penggunaan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada kasus tersebut serta 

pengajuan gugatan pada Pengadilan Niaga kurang tepat. 

Selain pengajuan gugatan berdasarkan pelanggaran merek, 

passing off, kasus ini juga erat kaitannya dengan perbuatan 

melawan hukum. Passing off sebagai persaingan usaha tidak jujur 

dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum sehingga 

dapat memohonkan ganti kerugian. Perum Pegadaian sebagai 

Penggugat harus dapat membuktikan bahwa representasi 

menyesatkan dari Tergugat telah menyebabkan kerugian yang 

nyata dan kerugian tersebut terus berlanjut jika aktivitas Tergugat 

diteruskan. Penggugat dapat mengalami kerugian dalam 3 (tiga) 

bentuk:

1. Penggugat dapat menunjukkan bahwa bisinisnya sudah 

menderita kerugian atau secara potensial menderita 

kerugian baik dalam itikad baik maupun reputasi bisnisnya. 

Peniruan tersebut akibat angapan keliru Tergugat yang 

menciptakan kesan palsu seolah-olah barang-barang atau 
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jasa-jasa dari Penggugat maupun Tergugat adalah sama

atau mempunyai karakter yang sama. 

2. Penggugat dapat menunjukkan bahwa Tergugat merusak 

potensi Penggugat untuk mempergunakan itikad baiknya di 

masa yang akan datang.

3. Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk 

mengembangkan usahanya di bidang lain.

Yurisprudensi terhadap kasus merek yang berkaitan dengan 

pelanggaran merek yakni kasus Tentara Romawi antara Mimi 

Gunawan  sebagai pemakain dan pendaftar merek Alexander dan 

logo Tentara Romawi vs. Cv. Raden Motor pemakai merek 

Comandder dan logo Tentara Romawi, pada Pengadilan Negeri 

Tanggerang.51 Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh 

Pengadilan Tinggi Bandung telah menyatakan bahwa pemakaian 

logo yang sama meskipun berbeda merek merupakan tindakan 

perbuatan melanggar hukum. Namun, majelis hakim tidak

menyinggung atau menghubungkan perbuatan melanggar hukum 

itu engan Pasal 1365 KUH Perdata. Kasus terjadi sebelum 

diterapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ataupun 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek itu cukup 

menarik karena Pengguagt telah mendaftarkan merek Alexander 

                                                          
51 Lihat Perkara Reg. No. 36/Pdt/1985/PN.TNG tanggal 3 Oktober jo. 

Reg. No. 92/Pdt/1986/PT.Bdg. tanggal 11 Oktober 1986 jo No. 1954.K/Pdt/1987 
tanggal 31 agustus 1992 yang dipetik dari majalah Varia Pengadilan 90 halaman 
dan seterusnya. Sebagaimana dikutip oleh Insan Budi Maulana, Op.Cit., hlm 127.
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dan logo Tentara Romawi sedangkan Tergugat belum 

mendaftarkannya. Pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim 

tingkat pertama dan kedua, sesungguhya telah tepat dan benar 

karena tergugat sebelumnya telah menggunakan merek Raden 

yang diubah menjadi merek Commander dan logo Tentara Romawi. 

Dari hal ini, tidak dapat dipungkiri adanya tindakan persaingan 

curang Tergugat apalagi usaha kedua perusahaan itu sama yaitu 

memproduksi karoseri kendaraan roda empat. Akan tetapi, perkara 

tersebut di atas dalam tingkat Mahkamah Agung telah dibatalkan 

dan menolak gugatan Penggugat. Diantara pertimbangan-

pertimbangannya ialah alasan gugatan dalam positanya karena 

persaingan curang dan bukan masalah merek, serta telah 

mendatangkan kerugian pada Penggugat maka harus dibuktikan 

secara rinci adanya perbuatan melawan hukum yang 

mendatangkan kerugian, termasuk rincian jumlah kerugian yang 

diderita Penggugat. Kemudian, menurut hakim pertama yang 

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa jumlah 

kerugian itu tidak dibuktikan sehingga tuntutan ganti rugi ditolak. 

Dengan demikian, karena kerugian yang diakibatkan perbuatan 

Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan maka gugatan 

Penggugat haruslah ditolak.

Dari kasus tersebut diatas, memberi kesan bahwa 

pelanggaran terhadap Pasal 1365 KUH Perdata akan dapat 
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terpenuhi jika kedua logo itu serupa dan terdapat kerugian yang 

nyata. Jadi meskipun kedua logo diatas serupa dan persaingan 

curang telah terpenuhi persayaratannya namun karena tidak 

menimbulkan kerugian maka tindakan Tergugat bukan merupakan 

tindakan persaingan curang yang melanggar Pasal 1365 KUH 

Perdata.

Pada pemeriksaan di persidangan kasus Pegadaian tersebut 

meskipun penggunaan kata pegadaian pada Tergugat memiliki 

kesamaan dengan merek Penggugat namun Penggugat tidak dapat 

membuktikan kerugian yang dideritanya sehingga hakim hanya 

mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat. Sehingga kasus 

Pegadaian tersebut juga bukan merupakan suatu perbuatan 

melawan hukum.

Perbuatan Koperasi Pegadaian Multi Guna yang 

menggunakan kata pegadaian yang memiliki persamaan dengan 

merek Pegadaian tidak termasuk pebuatanpelanggaran merek dan 

juga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga 

koperasi tersebut tetap dapat menggunakan kata pegadaian pada 

nama usahanya. Namun demi etika bisnis dan persaingan usaha 

yang sehat alangkah baiknya jika Koperasi Pegadaian Multi Guna 

tidak menggunakan kata pegadaian tetapi cukup kata gadai saja 

sebagai deskripsi usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut.
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4.2 Pemeriksaan Substantif pada Direktorat Jenderal terkait dengan 

Pemboncengan Merek

Pemeriksaan substantif pada Direktorat Jenderal dilakukan 

berdasarkan ketentuan pada Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001 tentang Merek dan pemeriksaan substantif terhadap 

permohonan merek didasarkan atas ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur mengenai 

merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak.52

Pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek merupakan 

salah satu proses/tahap dari keseluruhan proses pendaftaran merek. 

Setelah pemeriksaan substantif selesai, selanjutnya dilaksanakan proses 

pengumuman/publikasi terhadap merek-merek yang akan didaftar. Proses 

publikasi akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan dimana pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengajukan keberatan/oposisi atas merek yang 

akan didaftar tersebut. Apabila dalam pemeriksaan substantif merek 

tersebut telah lulus akan tetapi pada publikasi terdapat keberatan/oposisi 

maka merek tersebut bisa saja ditolak/tidak dapat didaftar.

                                                          
52 Berdasarkan surat kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual nomor HKI.4.HI.06.06.305.29/2011 tanggal 11 
Februari 2011.
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Proses kerja pemeriksa merek dalam pemeriksaan substantif dapat 

dilihat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, yaitu:53

1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15,

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap

permohonan;54

2) Pemeriksaan substantif sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

3) Pemeriksaan substantif sebagaimana pada ayat (1) diselesaikan 

dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan.

Dalam proses pemeriksaan substantif, dimungkinkan melampaui 

jangka waktu lebih dari 9 (sembilan) bulan apabila terjadi hal-hal sebagai 

berikut:

1) Permohonan pendaftaran merek yang sedang diperiksa berkaitan 

dengan perkara di pengadilan yang belum berkekuatan hukum 

tetap;

2) Merek pembanding masih dalam proses perpanjangan;

3) Merek pembanding masih dalam proses pengalihan hak Pemeriksa 

                                                          
53 Dwi. A. Kurniasih, Op.Cit., hlm. 15.
54 Dimaksud 30 (tiga puluh) hari adalah terhitung sejak tanggal penerimaan 

pendaftaran merek atau permohonan tersebut dinyatakan lengkap oleh Seksi 
Permohonan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif. Lihat Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
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setelah menyelesaikan tugas pemeriksaan harus melaporkan 

secara tertulis kepada Direktur Jenderal, dalam hal ini dilaksanakan 

oleh Direktur Merek, berupa laporan pemeriksaan yang memuat 

usulan untuk ditolak atau didaftar. Selanjutnya, Direktur Merek akan 

memberikan keputusan untuk ditolak atau didaftar. Hasil usulan 

untuk ditolak diberitahukan kepada pemohon atau kuasa secara 

tertulis dan kepada pemohon atau kuasa diberikan kesempatan 

untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari sejak diterimanya surat pemberitahuan usulan penolakan.55

Penyebab umum sengketa merek yang sekaligus menjadi indikasi

dan peluang timbulnya pemboncengan reputasi yaitu sebagai berikut:

1) Merek-merek yang diterima pendaftarannya mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek yang satu 

dengan merek yang lainnya atau merek yang didaftar tersebut 

sama atau menyerupai merek terkenal (baik yang sudah terdaftar 

maupun belum terdaftar).

2) Dalam praktek banyak pemakaian merek menyimpang dari apa 

yang telah didaftarkan baik pada etiket mereknya maupun dalam 

peruntukan jenis barang atau jasa yang didaftar. Hal yang tidak 

sesuai atau menyimpang tersebut yang menimbulkan ada 

persamaan atau menyerupai merek orang lain. Contohnya adalah 

merek “Rodeo” yang di pasaran kemasannya sama serupa dengan 

                                                          
55 Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
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merek “Oreo” untuk jenis barang yang sama juga yaitu biskuit.

Namun ternyata merek “RODEO” yang dijual di pasaran tidak 

sesuai dengan apa yang terdaftar di Direktorat Jenderal. Apalagi,

permohonan pendaftaran atas kemasan suatu produk sebagai 

merek hingga saat ini belum diterima oleh Direktorat Jenederal 

meskipun kemasan suatu produk memiliki daya pembeda yang 

bahkan memiliki nilai komersial yang sangat tinggi. 

Dalam menentukan unsur-unsur adanya persamaan, bagi 

pemeriksa merek memang bersifat subyektif dan sering terjadi perbedaan 

penafsiran terhadap pasal-pasal yang menjadi acuan bergantung kepada

pemahaman, pengetahuan dan kemampuan pemeriksa merek itu sendiri. 

Hal ini sedikit teratasi dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI Nomor: H-

09.PR.09.10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif 

Merek yang kemudian dituangkan dalam bentuk Buku Petunjuk Teknis 

Pemeriksa Merek (Juknis). Tujuan Juknis adalah agar terdapat

keseragaman dalam memberikan putusan atas hasil pemeriksaannya 

sehingga terdapat konsistensi hasil pemeriksaan.

Dalam praktek memang seringkali ditemukan merek-merek yang 

sebenarnya tidak dapat didaftar karena memiliki persamaan namun 

ternyata telah terdaftar di Direktorat Jenederl. Misalnya, merek Sederhana 

yang terdaftar di Direktorat Jenderal untuk jenis jasa restauran atau rumah 

makan.Merek kata ini terdaftar di Direktorat Jenderal oleh 2 (dua) orang 
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yang berbeda. Merek yang satu terdaftar sebagai Sederhana dan logo 

sedangkan yang satu lagi hanya kata Sederhana. Kedua kata tersebut 

jelas memiliki persamaan pada pokoknya. Unsur dari kata-kata Sederhana 

tersebut sama persis walaupun hanya berbeda warna. Seharusnya, salah 

satu merek tersebut tidak didaftar di Direktorat Jenderal dan memperoleh 

perlindungan karena jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Tahun 2001 tentang Merek. Terhadap kasus-kasus yang 

melibatkan merek-merek asing, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/Perd/1986 (dalam

perkara merek “Nike”) telah ditegaskan bahwa Warga Negara Indonesia 

yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan 

nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia

dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip 

apalagi menjiplak nama merek asing. Jelas bahwa ketika pemeriksa 

merek menemukan merek-merek asing yang tidak mungkin diciptakan 

sendiri oleh pemohon lokal maka pemeriksa merek harus melakukan

pemeriksaan secara lebih mendalam lagi mengenai kata-kata asing 

tersebut.

Pemeriksaan terhadap merek-merek terkenal dilakukan dengan 

memerhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut 

di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, perlu diperhatikan 

pula reputasi merek terkenal tersebut yang diperoleh karena promosi yang 

gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang 
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dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di 

beberapa negara. Contohnya adalah merek Scooby Doo yang merupakan

tokoh kartun terkenal baik di luar negeri maupun di Indonesia yang 

diciptakan oleh Hanna Barbera Production,Inc (AS) diterima pendaftaran 

mereknya oleh Diektorat Jenderal. Namun, ternyata Direktorat Jenderal 

menerima pula pendaftaran merek Scoobidoo (dengan huruf OO adalah

lukisan yang diasumsikan sebagai mata; di atasnya ada gambar karakter 

tokoh kartun tersebut; di atasnya lagi tertulis Lima Sekawan) yang 

digunakan untuk barang berupa kertas, sabuk, jam tangan, alat tulis dan 

lain-lain.

Padahal jelas sekali adanya persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya di antara dua merek tersebut. Adanya persamaan 

tersebut akan dapat menimbulkan kebingungan konsumen walaupun di 

Indonesia kebingungan konsumen bukanlah hal yang mutlak untuk

dibuktikan ketika terjadi pendaftaran dengan itikad buruk. Dalam praktek, 

pemeriksa merek mungkin akan menemukan kesulitan dalam menentukan 

suatu merek merupakan merek terkenal jika harus memperhatikan semua 

hal di atas. Sering pula terjadi terhadap merek-merek terkenal dikenakan 

usul tolak terlebih dahulu, kecuali merek-merek terkenal yang mengajukan

permohonan pendaftran di Direktorat Jenderal dengan menyertakan bukti 

prioritas karena bukti prioritas dapat dianggap sebagai bukti pendaftaran 

merek tersebut di negara lain. Selanjutnya, pemilik merek terkenal melalui 

kuasanya harus mengajukan keberatan atau tanggapan terhadap usul.
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Hal ini pernah terjadi ketika merek Tinker Bell milik Disney 

Enterprises, Inc (AS) ditolak oleh karena ada merek Bell dan logo yang 

terdaftar di Direktorat Jenderal atas nama perusahaan lokal dalam kelas 

barang yang sama. Alasan yang digunakan oleh pemeriksa merek saat itu 

adalah merek Tinker Bell mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

merek Bell dan logo yang telah terdaftar terlebih dahulu sesuai dengan 

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek. Padahal merek Tinker Bell tersebut sudah terdaftar sebelumnya di 

Direktorat Jenderal dalam berbagai kelas. Disney Enterprises, Inc melalui 

kuasa hukumnya mengajukan tanggapan terhadap usul tolak tersebut 

dengan mengajukan beberapa bukti yaitu telah didaftarkannya merek 

Tinker Bell di beberapa negara termasuk Indonesia, merupakan merek 

terkenal dan telah lama digunakan dalam produk-produk yang dipasarkan 

dan dijual di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam hal ini terdapat 

kesan bahwa pemeriksa merek mengandalkan adanya pengajuan 

keberatan dari pihak pemohon atau kuasanya terhadap putusan tolak 

yang diambil oleh pemeriksa merek. Dengan adanya proses pengajuan 

keberatan seperti ini dapat mengakibatkan makin lama lagi waktu yang 

dibutuhkan oleh pemilik merek terkenal memperoleh hak atas mereknya.

Penolakan yang dilakukan oleh pemeriksa merek akan sangat ditentukan 

oleh kemampuan, kecermatan dan subyektivitas pemeriksa merek, serta 

informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal terhadap data-data atau 

obyek merek terkenal maupun merek yang sudah terkenal tetapi tidak atau 
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belum terdaftar oleh pemilik merek terkenal.

Berkembangnya teknologi internet sangat membantu dalam 

pemeriksaan merek terkait dengan pemboncengan merek. Pemeriksa 

merek dapat dengan mudah mengecek keterkenalan suatu merek. Hal ini 

dapat mempermudah pekerjaan pemeriksa merek pada khususnya dan

mempercepat proses pendaftaran merek secara keseluruhan pada 

umumnya. Sehingga tidak berlebihan harapan bahwa hasil pemeriksaan 

atau keputusan pemeriksa merek sekarang akan jauh lebih cermat dan

teliti terutama terhadap merek-merek yang beritikad buruk memiliki 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagai unsur adanya 

perbuatan membonceng reputasi.

Walaupun dalam praktek sekarang memang masih dijumpai merek-

merek yang diterima pendaftarannya yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain terutama merek

terkenal baik yang terdaftar maupun belum terdaftar tetapi merek tersebut 

umumnya untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dengan merek 

terkenal.

4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkait 

dengan Pemboncengan Merek

Pelanggaran terrhadap hak merek motivasinya yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau 

memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan 
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tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun 

pihak konsumennya. Sehingga penting adanya perlindungan terhadap 

merek-merek yang dibonceng reputasinya tersebut. Pada Undang-Undang 

nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur tentang perlindungan 

terhadap merek terkait dengan pemboncengan reputasi merek, baik 

perlindungan secara pereventif maupun secara represif.56

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi 

tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek 

terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk 

mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek 

dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh 

negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek 

untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut 

atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

Selanjutnya, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 

tentang Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat 

perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku 

surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (filling date) yang 

                                                          
56 http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/
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bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila 

seseorang/badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan 

hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus 

terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan 

diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang 

bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Syarat penting yang 

sekaligus menjadi ciri utama suatu merek ialah adanya daya pembeda 

(distinctiveness) yang cukup. Merek yang dipakai haruslah sedemikian 

rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang 

atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi 

perusahaan lainnya. Oleh karena itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 

tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar 

apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini :

1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban 

umumkesusilaan dan ketertiban umum;

2) tidak memiliki daya pembeda;

3) telah menjadi milik umum; atau

4) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa 

yang dimohonkankan pendaftaran.
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Persyaratan yang ditentukan Pasal 5 tersebut harus ditambah persyaratan 

yang ditentukan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang 

Merek. Pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan 

pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek 

tersebut:

1) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu 

untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

2) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan merek yang sudah terkenal pihak lain untuk barang 

dan/atau jasa yang sejenis;

3) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Selanjutnya, Pasal 6 Ayat (3) UU Merek menambahkan lagi bahwa 

pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 

merek tersebut:

1) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama 

badan hukum yang dimiliki orang lin, kecuali atas persetujuan 

tertulis dari yang berhak;

2) merupakan tiruan atau menyerupai nama, singkatan nama, 

bendera, lambang atau simbol atau emblem dari negara atau 
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lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan 

tertulisd ari pihak yang berwenang;

3) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel 

resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali 

atas persetujuan dari pihak yang berwenang.

Unsur paling penting dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tersebut di muka ialah 

persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya dan merek 

pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu, serta merek terkenal.

Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan 

elemen. Suatu merek dapat disebut sama pada keseluruhan dengan 

merek orang lain sehingga dikualifikasi mengandung persamaan secara 

keseluruhan, paling tidak harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) ada persamaan elemen secara keseluruhan;

2) persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;

3) persamaan wilayah dan segmen pasar;

4) persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan

5) persamaan cara pemeliharaan.
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Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya 

dengan merek pihak lain jika memiliki kemiripan/serupa (identical) dan 

hampir mirip (nearly resembles) dengan merek orang lain. Kemiripan 

tersebut dapat didasarkan pada:

1) kemiripan persamaan gambar;

2) hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;

3) faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian merek 

menimbulkan kebingungan (actual confusion) atau menyesatkan 

(device) masyarakat/ konsumen. Seolah-olah merek tersebut 

dianggap sama sumber produksi dari sumber asal geografis 

dengan barang milik orang lain (likelyhood confusion).

Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU Merek yang 

dimaksud ‘sama pada pokoknya’ dengan merek terdaftar orang lain ialah 

adanya kesan yang sama, antara lain, mengenai bentuk, cara 

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun 

bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 6 ayat (1) huruf (b) tentang merek terkenal dapat pula diberlakukan 

terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi 

persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. Namun, sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang 

dimaksud Pasal 6 ayat (2) tersebut belum ada.
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Apabila permohonan pendaftaran merek sudah memenuhi 

persyaratan formalitas, persyaratan substantif, masa pengumuman, maka 

dapat diberikan sertifikat merek dan kemudian didaftarkan dalam daftar 

umum merek.

Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkannya merek 

yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek maka pemilik merek 

terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif yang dapat berupa hak menikmati 

secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (exclusive financial 

exploitation).

Perlindungan merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. 

Namun, dimungkinkan pula perlindungan terhadap merek tidak terdaftar 

dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek 

terkenal.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa pemilik merek 

terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara preventif dengan 

adanya berbagai persyaratan permohonan pendaftaran merek tersebut.. 

Mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik 

merek tersebut dapat juga ditempuh melalui penolakan oleh Direktorat 

Jenderal terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada 

pokoknya dengan merek terkenal. Dalam Undang-Undang Nomor 15 

tahun 2001 tentang Merek mekanisme perlindungan merek atas inisiatif 

pemilik merek dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) yang 
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apabila disimpulkan menyatakan bahwa pemilik merek tidak terdaftar 

dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan 

alasan dalam Pasal 4, 5, dan 6 setelah mengajukan permohonan kepada 

Direktorat Jenderal.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif yang dimaksud di sini ialah perlindungan 

hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau 

pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum yang refresif ini 

diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak merek (termasuk merek 

terkenal) .

Dalam hal ini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum 

lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan 

kejaksaan sangat diperlukan. Pemilik merek terdaftar mendapat 

perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud 

gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui 

aparat penegak hukum.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang 

Merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan 

gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek 

barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa:
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1) gugatan ganti rugi, dan/atau;

2) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

merek tersebut.

Dengan demikian, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 

tentang Merek tersebut membatasi pelanggaran merek hanya terhadap 

barang atau jasa sejenis saja. Gugatan tersebut menurut Pasal 76 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek harus diajukan 

melalui Pengadilan Niaga.

Selanjutnya, menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 tahun 

2001 tentang Merek atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi 

merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dapat memerintahkan 

tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang 

menggunakan merek secara tanpa hak tersebut. Disamping itu, Pasal 78 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek 

menentukan, dalam hal tergugat dituntut pula menyarahkan barang yang 

menggunakan merek tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa 

penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah 

putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemilik merek 

selain mempunyai hak melakukan gugatan perdata juga dapat pula 

menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian 

Sengketa.
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Perlindungan hukum lainnya ialah berdasarkan ketentuan pidana 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan 

hukum kepada pemilik berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek terdapat dalam Pasai 90 , 91, 92, 93, 

94, 95.

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek 

menegaskan barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak 

menggunakan merek yang sama pada keseluruhannyanya dengan merek 

terdaftar pihak lain untuk barang dan/atau atau jasa yang sejenis yang 

diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) . Selanjutnya, Pasal 91 Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan ancaman 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp 800,000.000,00 (delapan ratus puluh juta) bagi barang siapa yang 

sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya 

dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau atau jasa 

yang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan jjatau badan 

hukum lain. Dengan demikian, sanksi pidananya juga didasarkan pada 

pelanggaran pidananya dan pelanggaran merek untuk barang atau jasa 

yang sejenis.
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Kemudian, pengaturan sanksi yang diatur Pasal 92 ayat (1, 2, 3) 

dan 93 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek berkaitan 

dengan perluasan lingkup merek yanq dilindungi yaitu indikasi geografis

dan Indikasi Asal. Kedua pasal ini memberikan ancaman maksimal seperti 

yang diatur dalam Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 

tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang 

Merek tidak menyebutkan bahwa semua tindak pidana di atas di 

dikategorikan sebagai kejahatan. Namun, Ketentuan sanksi pidana lainnya 

dijumpai dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 

tentang Merek yang mengatur bahwa barang siapa yang 

memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang diketahui atau patut 

dikétahui bahwa barang atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran 

sebagaimana dimaksud Pasal 90, 91, 92, dan 93 Undang-Undang Nomor 

15 tahun 2001 tentang Merek dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek di atas 

dikategorikan sebagai pelanggaran.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 90 – 94 Undang-Undang Nomor 15 

tahun 2001 tentang Merek, yang termasuk pelanggaran merek ialah:
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1) Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan 

merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama 

dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan;57

2) Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya 

dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang 

dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;58

3) Menggunakan tanda yang mempunyai persamaan secara 

keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang 

yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar;59

4) Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi 

geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis 

dengan barang;60

5) Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil 

pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa 

barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan 

dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis;61

6) Menggunakan tanda yang dilindungi oleh indikasi asal pada barang 

dan jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan 

masyarakat mengenai barang atau asal jasa tersebut;62

                                                          
57 Lihat Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
58 Lihat Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
59 Lihat Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
60 Lihat Pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
61 Lihat Pasal 92 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
62 Lihat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
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7) Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut 

diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil 

pelanggaran;63

Undang-Undang Merek Indonesia yang berkaitan dengan 

perlindungan merek yang bersifat represif dibatasi hanya bagi 

perlindungan hukum bagi barang atau jasa yang sejenis saja. Padahal 

dalam kenyataannya beredar banyak barang yang menggunakan merek 

terkenal terdaftar secara tanpa hak, tetapi digunakan pada barang yang 

tidak sejenis.

Banyak kasus yang diputus oleh pengadilan telah memperluas 

perlindungan hukum merek tersebut, yaitu mencakup perlindungan hukum 

bagi merek terkenal baik untuk barang yang sejenis maupun bukan. 

Pengadilan mendasarkan pandangannya dengan prinsip iktikad baik. Ada 

niat yang tidak baik (iktikad buruk) untuk membonceng ketenaran merek 

orang lain

Selanjutnya, dalam perlindungan merek represif,di samping adanya 

tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata maupun penjatuhan sanksi 

pidana, pemilik merek memiliki hak mengajukan pembatalan merek. 

Gugatan pembatalan merek ini dilakukan apabila ternyata merek yang 

dimiliki seseorang (termasuk merek terkenal) telah didaftarkan pada 

                                                                                                                                                              

63 Lihat Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
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Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan tersebut menurut Pasal 68 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek harus diajukan 

oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan seperti dimaksud 

Pasal 4 ayat, Pasal 5, atau Pasal 6. Gugatan Pembatalan tersebut tidak 

hanya dapat diajukan oleh pemilik terdaftar tetapi juga pemilik merek tidak 

terdaftar (termasuk merek terkenal) setelah mengajukan permohonan 

kepada Direktorat Jenderal.64

                                                          
64 Lihat Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.



82

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari permasalahan diatas  

maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Suatu kata umum dapat dijadikan sebagai merek jika dikaitkan 

dengan kemampuan merek tersebut untuk dapat memberikan daya 

pembeda. Penggunan  kata pegadaian sebagai merek selama 

penggunaannya dalam bidang barang dan jasa telah menimbulkan 

asosiasi baru terhadap penggunaannya, bukan lagi berarti tempat 

bergadai semata tetapi juga telah mampu membangun secondary 

meaning yaitu suatu jenis jasa yang ditawarkan oleh Perum 

Pegadaian kepada masyarakat selaku konsumen.

2. Pemeriksaan substantif pada Direktorat Jenderal terkait dengan 

pembocengan merek berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan 

Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

sebagaimana ketentuan pada Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

3. Perlindungan hukum terkait dengan pemboncengan merek diatur 

dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, baik 

perlindungan secara preventif yakni perlindungan sebelum terjadi 

tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan 
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perlindungan secara represif yakni perlindungan hukum terhadap 

merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak 

atas merek.

5.2 SARAN

1. Perlunya pengaturan tentang persamaan antara nama usaha yang 

mengikuti merek yang terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek sehingga diharapkan dapat memberikan 

perlindungan yang maksimal terhadap pemegang hak merek.

2. Perlunya penegasan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek mengenai kata umum yang destrictive dan generic 

terkait dengan pendaftaran kata umum yang hendak dijadikan 

merek. Sehingga lebih memudahkan dalam pemeriksaan merek 

dan diharapkan dapat meminimalisir sengketa merek terkait dengan 

pembocengan merek atas merek terdaftar namun merupakan kata 

umum.

3. Perlunya penerbitan peraturan pemerintah yang mengatur tentang 

pelaksanaan pemeriksaan substantif sehingga mekanisme 

pemeriksaan terhadap merek yang dapat diterima, tidak dapat 

diterima ataupun di tolak dapat lebih maksimal. hal tersebut 

diharapkan dapat lebih meminimalisir terjadinya sengketa merek 

karena adanya persamaan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

perbuatan passing off.
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