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ABSTRAK 

 

 
Prananingtyas, Istiqomah Andreany. 2016. Perlindungan Hukum Merek Terkenal 

Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis Yuridis Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement 

dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Skripsi, Bagian 

Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H 

Pembimbing II WASPIAH, S.H.,M.H 

 

Kata Kunci : Barang Tidak Sejenis; Merek Terkenal; Peraturan Pemerintah.  

 

Globalisasi menyebabkan terbukanya kesempatan seluas-luasnya arus 

perdagangan barang dan jasa menembus batas-batas antar negara. Pasal 16 ayat 

(3) TRIPs Agreement dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 melindungi 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis, namun Pasal 6 ayat (2) belum dapat 

diterapkan. Kasus peniruan merek terkenal untuk barang tidak sejenis: IKEA dan 

AUDEMARS PIGUET. Tujuan penulisan: (1). Mengidentifikasi dan menganalisis 

perbandingan Pasal 16 ayat (3) dengan Pasal 6 ayat (2); (2). Mengetahui dan 

menganalisis konsistensi dari Pasal 16 ayat (3) dengan Pasal 6 ayat (2) terkait 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan pendekatan perundang-undangan 

serta pendekatan konseptual. Bahan hukum primer: UUD 1945, Paris Convention 

1967, TRIPs Agreement, VCLT 1968, UU No. 24 Tahun 2000, UU No. 15 Tahun 

2001, PP No. 24 Tahun 1993, Putusan MA No. 165 PK/Pdt.Sus/2012, Putusan 

No. 06/Merek/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst; Bahan hukum sekunder: buku hukum, 

skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan RUU; Bahan hukum tersier: kamus hukum. 

Hasil dan pembahasan: (1). Pasal 16 ayat (3) dengan Pasal 6 ayat (2) 

memberikan perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis, 

namun ketiadaan PP menyebabkan Pasal 6 ayat (2) tidak dapat diterapkan; (2). 

Pasal 16 ayat (3) tidak konsisten dengan Pasal 6 ayat (2) karena berdasarkan 

analisis penulis dengan menggunakan paham monisme dengan primat hukum 

internasional, Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional dan UU No. 12 

Tahun 2011 menyatakan bahwa terjadi inkonsistensi antara Pasal 16 ayat (3) 

dengan Pasal 6 ayat (2) terkait perlindungan hukum merek terkenal barang tidak 

sejenis.  

Kesimpulan: Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) memberikan 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis, namun Pasal 6 

ayat (2) tidak dapat diterapkan; (2). Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) 

inkonsistensi dalam memberikan perlindungan hukum merek terkenal untuk 

barang tidak sejenis. Saran: (1). Penerbitan PP segera; (2). Hakim lebih baik 

menerapkan Pasal 16 ayat (3); (3). Materi PP: definisi dan kriteria merek terkenal, 

pengertian dan kriteria barang tidak sejenis, persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhan untuk barang tidak sejenis dan cara mengindikasikan adanya 

hubungan barang tidak sejenis dengan pemilik merek terkenal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan semakin 

meningkat dikarenakan adanya arus globalisasi. Globalisasi menyebabkan 

terbukanya kesempatan seluas-luasnya arus perdagangan barang dan jasa 

menembus batas-batas antar negara di dunia yang menandai dimulainya 

suatu era perdagangan bebas.
1
 Produk-produk yang ditawarkan pada era 

perdagangan bebas sangat beragam sehingga menyebabkan terjadinya 

perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Perluasan ruang gerak 

arus transaksi barang dan jasa menyebabkan konsumen dihadapkan pada 

pilihan jenis dan harga yang ditawarkan. 

Produk bagi pihak produsen merupakan benda mati yang 

memberikan nyawa atau roh dari suatu produk adalah merek, sehingga hidup 

atau matinya suatu produk ditentukan oleh merek tersebut. Hal ini sejalan 

dengan yang diungkapkan oleh Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap 

sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.
2
 Suatu barang menjadi 

mahal bukan karena produknya, tetapi merek yang membuat barang tersebut 

menjadi mahal. Produk hanyalah suatu benda mati yang padanya dilekatkan 

                                                           
1
 Paingot Rambe Manalu, Hukum Dagang Internasional, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000, 

hlm. 33. 
2
 Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Bandung: Cita Aditya 

Bakti, 1997, hlm. 60. 
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merek, melalui merek perusahaan membangun suatu karakter terhadap 

produk-produknya yang akan membentuk reputasi bisnis atas penggunaan 

merek tersebut.  

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu 

hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual 

dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (Copy Rights) dan 

Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights). Hak Cipta (Copy 

Rights) dibagi menjadi Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak yang berkaitan 

dengan Hak Cipta (Neighbouring Rights). Selanjutnya, Hak Milik 

Perindustrian (Industrial Property Rights) diklasifikasikan lagi menjadi 

Paten (Patent), Merek (Trade Marks), Rahasia Dagang (Trade Secrets), 

Desain Industri (Industrial Design) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(Integrated Circuit).
3
 

Di Indonesia, pengaturan Kekayaan Intelektual sudah diatur dalam 

perundang-undangan nasional seperti: Hak Cipta diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014; Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2001; Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001; Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2001; Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2000. 

                                                           
3
 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013, hlm. 16.  
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Pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001. Pengaturan mengenai merek tidak terbatas pada pengaturan 

hukum nasional saja, tetapi juga terikat pada hukum internasional. 

Hubungan hukum antara pengaturan hukum nasional dan internasional 

dalam merek dapat dilihat bahwa hukum nasional sesuai dengan asas 

teritorial, melahirkan atau menciptakan Kekayaan Intelektual dan 

memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual, sementara pengaturan 

hukum internasional mengenai Kekayaan Intelektual bertujuan untuk 

menciptakan keseragaman pengaturan, mulai dari persoalan istilah hingga 

penegakan hukumnya, terutama jika menyangkut isu aspek-aspek 

perdagangan internasional.
4
 

Produk Undang-Undang merek secara kronologis di Indonesia, 

yaitu: Regglement Industriele Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 

No. 545 jo Stb. 1913 No. 214; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 

tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menganut stelsel 

deklaratif, artinya siapa yang memakai pertama kali dari suatu merek, dialah 

yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari upaya-upaya peniruan 

suatu merek. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang 

Merek dengan menganut stelsel konstitutif, artinya pemilik hak atas merek 

yang sah adalah pemilik hak atas merek yang telah mendaftar terlebih 

dahulu, sampai dibuktikan apakah pendaftaran hak atas merek dilakukan 

atas itikad baik atau itikad buruk.  

                                                           
4
  Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca 

Perjanjian TRIPs, Bandung, PT Alumni, 2011, hlm. 67. 
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Tahun 1994 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade 

Organization) yang didalamnya terdapat lampiran Agreement on Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs Including Trade In 

Counterfeit Goods. Penyesuaian peraturan-peraturan di bidang Kekayaan 

Intelektual sebagai konsekuensi dari perjanjian internasional yang telah 

diratifikasi Indonesia, maka diubahlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1992 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang 

selanjutnya diubah kembali guna penyempurnaan lebih lanjut menjadi 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.  

Undang-Undang Merek meskipun telah diubah dan disempurnakan 

sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2001, namun permasalahan-

permasalahan mengenai merek sampai saat ini masih sering terjadi. 

Permasalahan utama adalah permasalahan terkait dengan merek terkenal. 

Merek terkenal (well-known marks) memiliki kekuatan pancaran yang 

memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis 

barang apapun yang berada di bawah naungan merek terkenal langsung 

menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada konsumen.
5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Merek terkenal (well-known marks) sering dimanfaatkan oleh 

pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan peniruan merek terkenal. 

Peniruan merek terkenal dilakukan untuk barang sejenis dan tidak sejenis. 

                                                           
5
 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: 

PT Raja Grafindo, 2004, hlm. 87. 
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Peniruan untuk barang sejenis mudah untuk mengidentifikasinya, namun 

bagi barang tidak sejenis sulit sekali untuk menentukannya. Peniruan merek 

terkenal yang dilakukan untuk barang tidak sejenis menyebabkan konsumen 

akan mengindikasikan barang-barang tersebut dengan merek terkenal. 

Keadaan ini menyebabkan konsumen beranggapan bahwa barang-barang 

tersebut memiliki hubungan dengan merek terkenal.  

Alasan khusus yang melatarbelakangi banyaknya terjadi peniruan 

merek terkenal di Indonesia adalah Indonesia sebagai negara berkembang 

tidak dapat memungkiri bahwa masyarakatnya lebih menghargai barang-

barang dari luar negeri karena dipandang lebih meyakinkan dan lebih 

terjamin mutunya,
6
 pandangan masyarakat yang demikian ditambah lagi 

dengan sifat konsumtif masyarakat, maka Indonesia menjadi lahan subur 

bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya dirinya 

sendiri secara tidak wajar dengan cara meniru merek terkenal. 

Permasalahan merek terkenal yang digunakan untuk barang tidak 

sejenis mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, karena menyangkut 

posisi Indonesia sebagai negara pihak TRIPs Agreement yang memiliki 

kewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap merek terkenal untuk 

barang tidak sejenis, perdagangan tidak akan berkembang dengan baik jika 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis tidak mendapatkan perlindungan 

hukum yang memadai di suatu negara. Peniruan merek terkenal untuk 

barang tidak sejenis merugikan pemilik merek terkenal yang berdampak 

                                                           
6
 Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Bandung, PT. Alumni, 1985, 

hlm. 59 dan 60. 
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pada ketidakpercayaan pihak asing terhadap jaminan perlindungan merek 

terkenal yang diberikan pemerintah Indonesia. 

Perlindungan merek terkenal diatur dalam Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property (1967) dan Agreement on Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) yang telah 

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 1979 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. 

Ketentuan yang relevan terkait dengan perlindungan hukum merek terkenal 

untuk barang tidak sejenis diatur pada Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement. 

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement sebagai perluasan ruang lingkup 

perlindungan hukum terhadap merek terkenal sebagai penegasan komitmen 

perlindungan hukum yang sebelumnya telah diberikan oleh Paris 

Convention. Pemilik merek terkenal dapat memperoleh manfaat 

perlindungan hukum apabila pemakaian merek yang bersangkutan dalam 

kaitannya dengan barang-barang tidak sejenis, akan mengindikasikan adanya 

hubungan antara barang-barang tersebut dengan pemilik merek terkenal 

yang terdaftar, serta kemungkinan dirugikan karena penggunaan merek yang 

bersangkutan.  

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement mengatur bahwa:  

 Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis 

mutandis,  to goods or to services which are not similar to those 

in respect of which a trademark is registered, provided that use 

of that trademark in relation to  those goods or sevices would 

indicated connection between those goods or services and the 

owner of the registered trademark and provided that the interest 
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of the owner of the registered trademark and provided that the 

interest of the owner of the registered trademark are likely to be 

damaged by such use. 

Terjemahannya adalah: 

Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku pula terhadap barang 

atau jasa yang tidak mirip dengan barang atau jasa untuk mana 

suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang penggunaan dari 

merek dagang yang bersangkutan untuk barang atau jasa 

dimaksud secara tidak wajar akan memberikan indikasi adanya 

hubungan keterkaitan antara barang atau jasa dengan pemilik 

dari merek dagang terdaftar yang bersangkutan.  

 

Pelaksanaan kewajiban internasional sebagai konsekuensi turut 

sertanya Indonesia dalam TRIPs Agreement dilakukan dengan pembentukan 

aturan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek.
7
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai ketentuan 

hukum nasional yang mengatur mengenai merek sebagai upaya memberikan 

perlindungan hukum, khususnya terkait dengan merek terkenal untuk barang 

tidak sejenis seperti yang tercantum pada Pasal 6 ayat (2) yang mengatur 

bahwa: 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak 

sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan 

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menurut 

penulis belum konsisten dengan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement karena 

Pasal 6 ayat (2) belum dapat diterapkan di Indonesia karena belum 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimandatkan pada pasal 

tersebut. Belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah menimbulkan 

                                                           
7
 Titon Slamet Kurnia, Op. Cit., hlm. 35 
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ketidakjelasan dalam perlindungan hukum merek terkenal untuk barang 

tidak sejenis. Namun, di lain pihak Indonesia sebagai negara pihak TRIPs 

Agreement memiliki kewajiban internasional untuk melaksanakan Pasal 16 

ayat (3) TRIPs Agreement. 

Beberapa contoh kasus yang dapat kita gunakan sebagai bahan 

kajian guna mengungkap peniruan merek terkenal untuk barang tidak 

sejenis, yaitu: kasus merek IKEA melawan IKEMA dan merek 

AUDEMARS PIGUET melawan AP AUDEMARS PIGUET. IKEA 

merupakan merek yang berada di bawah naungan INTER IKEA SYSTEMS 

B.V, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara 

Belanda, berkedudukan di 2 Hullenbergweg, NL 1101 BL Amsterdam, The 

Netherlands. Kasus merek IKEA merupakan kasus peniruan merek terkenal 

untuk barang tidak sejenis, IKEA melindungi kelas 11, kelas 21, kelas 35 

dan kelas 42 sedangkan merek IKEMA melindung kelas 19. Kasus merek 

AUDEMARS PIGUET merupakan merek yang berada di bawah naungan 

AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A, perusahaan yang didirikan dan 

tunduk pada ketentuan hukum negara Switzerland, berkedudukan di: 16, 

Route de France, Le Chenit Le Brassus, Switzerland yang bergerak di 

bidang produksi jam-jam tangan untuk pria dan wanita yang menggunakan 

merek “AUDEMARS PIGUET” dan “AP”.  

Kasus merek AUDEMARS PIGUET merupakan kasus peniruan 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis, meskipun kelas barang mereka 

berada dalam kelas yang sama yaitu melindungi kelas 14. Namun 



 

 

9 
 

berdasarkan sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaian tidak ada 

persamaan antara barang yang diproduksi, berbeda kawasan pemasaran dan 

cara pemakaian serta berbeda pemeliharaan yang diperlukan konsumen 

sehingga merek AUDEMARS PIGUET dan merek AP AUDEMARS 

PIGUET merupakan barang tidak sejenis.  

Penggunaan merek IKEMA dan AP AUDEMARS PIGUET yang 

digunakan untuk barang tidak sejenis menimbulkan konsumen terkecoh dan 

kesesatan bagi khalayak ramai, sehingga konsumen akan beranggapan 

bahwa barang itu berasal dari merek IKEA dan AUDEMARS PIGUET. 

Ketiadaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 menimbulkan kerancuan dalam perlindungan hukumnya. 

Ketiadaan Peraturan Pemerintah sesuai dengan yang dimandatkan Pasal 6 

ayat (2) menyebabkan ketidakpastian perlindungan hukum merek terkenal 

untuk barang tidak sejenis. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN 

HUKUM MEREK TERKENAL UNTUK BARANG TIDAK SEJENIS 

(ANALISIS YURIDIS PASAL 16 AYAT (3) TRIPs AGREEMENT 

DENGAN PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 

TAHUN 2001).  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 
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1. Merek terkenal (well-known marks) memiliki kekuatan pancaran yang 

 memukau dan  menarik  karena  reputasinya  tinggi,  sehingga jenis barang 

 apapun yang berada dibawah merek terkenal menimbulkan keakraban 

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

 konsumen; 

2. Keterkenalan merek terkenal menimbulkan konsekuensi peniruan merek 

 yang dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk meniru merek 

 terkenal; 

3. Peniruan merek terkenal digunakan untuk barang-barang yang bukan 

 hanya sejenis namun juga tidak sejenis; 

4. Peniru merek terkenal untuk barang tidak sejenis akan menyebabkan 

 konsumen mengindikasikan adanya hubungan antara barang-barang 

 tersebut dengan pemilik merek terkenal; 

5. Perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis diatur pada 

 Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement namun ketentuan dalam pasal tersebut 

 belum dapat diterapkan di Indonesia karena belum diterbitkannya

 Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimandatkan pada Pasal 6 ayat 

 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001; 

6.  Belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimandatkan 

 oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

 menyebabkan terjadinya ketidakjelasan pengaturan tentang merek terkenal 

 untuk barang tidak sejenis; 



 

 

11 
 

7. Ketidakjelasan pengaturan tentang merek terkenal untuk barang tidak 

 sejenis berdampak pada perlindungan hukumnya; 

8. Perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis meskipun 

 telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement namun belum   

 dapat dimanifestasikan sepenuhnya dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-

 Undang Nomor 15 Tahun 2001 karena sampai saat ini Peraturan 

 Pemerintah tersebut belum pernah ada. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis akan membatasi masalah agar tidak 

menyimpang dari pembahasan. Masalah-masalah yang akan dibahas sebagai 

berikut: 

1. Mengkaji dan melakukan analisa ketidakjelasan pengaturan merek terkenal 

untuk barang tidak sejenis yang disebabkan belum dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001; 

2. Mengkaji dan melakukan analisa terkait belum dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakjelasan pengaturan 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis; 

3. Mendeskripsikan ketidakjelasan pengaturan tentang merek terkenal untuk 

barang tidak sejenis berdampak pada perlindungan hukumnya; 
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4. Mengkaji dan melakukan analisa Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement 

dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terkait 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis. 

5. Mengkaji dan melakukan analisa terhadap perlindungan hukum merek 

terkenal untuk barang tidak sejenis, meskipun telah diatur dalam Pasal 16 

Ayat (3) TRIPs Agreement namun belum dapat diimplementasikan 

sepenuhnya terkait dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas muncul permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kajian yuridis Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dengan 

 Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ? 

2. Bagaimanakah konsistensi dari Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dengan 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terkait dengan 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :  
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1. Untuk mengidentifikasi dan menganalis Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

Agreement dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi dari Pasal 16 ayat (3) 

 TRIPs Agreement dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 

 Tahun 2001 terkait dengan perlindungan hukum merek terkenal untuk 

 barang tidak sejenis. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kemajuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek hukum merek 

dan hukum internasional. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Hasil dari peneltian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, manfaat dan masukan pada : 

a. Bagi penulis 

 Penulis dapat menemukan berbagai permasalahan tentang merek 

terkenal untuk barang tidak sejenis dan menganalisisnya dengan 

Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement dan Pasal 6 Ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta memberikan wacana dan 
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masukan yang dapat dijadikan sebagai alternatif solusi terhadap 

kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum merek 

terkenal untuk barang tidak sejenis. 

b. Bagi Masyarakat 

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam menentukan 

barang yang akan dikonsumsinya. 

c. Bagi Penegak Hukum 

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivator bagi penegak 

hukum di Indonesia, khususnya bagi Hakim untuk menerapkan Pasal 

16 Ayat (3) TRIPs Agreement dalam kasus peniruan merek terkenal 

untuk barang tidak sejenis agar tercipta keadilan dan prinsip national 

treatment. 

d. Bagi Pemerintah 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi motivator 

terbentuknya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana 

untuk mengatur  persyaratan bagi barang tidak sejenis yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

merek yang sudah terkenal milik pihak lain sebagaimana 

dimandatkan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001.  
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e. Bagi Pemilik Merek/Pengusaha  

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi pertimbangan bagi 

pengusaha dalam mendaftarkan merek dengan itikad baik meskipun 

dengan jenis barang yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan 

masalah hukum di masa yang akan datang. Selain itu, pemilik merek 

terkenal juga akan merasakan terpenuhinya kewajiban perlindungan 

hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis. 

f.  Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  

  Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi acuan bagi 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Dirjen Merek 

dalam menerima dan menolak pendaftaran merek yang diindikasikan 

meniru merek terkenal untuk barang tidak sejenis, karena proses 

awal dari pemilikan hak atas merek adalah diterimanya pendaftaran 

yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu 

karya ilmiah. Sistematika penulisan dalam hal ini adalah sistematika 

penulisan skripsi. Sistematika penulisan berguna untuk memberikan 

kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang 

menyeluruh secara garus besar. Sistematika skripsi dibagi menjadi 3 (tiga) 

bagian : Bagian awal skripsi, Bagian pokok skripsi dan Bagian akhir 

skripsi. Untuk lebih jelasnya dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Bagian awal skripsi merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri 

dari: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Persyaratan Keaslian Skripsi, 

Pernyataan Persetujuan Publikasi, Motto dan Persembahan, Kata 

Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Bagan dan Lampiran. 

2. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu : 

Bab I :  Pendahuluan 

Berisi tentang: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, 

Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian dan Sitematika Penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

 Berisi tentang: Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum,  

Tinjauan Umum tentang TRIPs Agreement, Tinjauan Umum 

tentang Kekayaan Intelektual, Tinjauan Umum tentang Merek, 

Tinjauan Umum tentang Merek Terkenal, Rancangan Undang-

Undang Merek. 

Bab III :  Metode Penelitian 

 Berisi tentang: Tipe Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis 

Penelitian, Sumber-sumber Penelitian, Teknik Pengumpulan 

Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum. 

Bab IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berisi tentang: hasil penelitian dan pembahasan yang memuat 

tentang kajian yuridis Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement 

dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
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serta konsistensi dari Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dengan 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terkait 

dengan perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak 

sejenis. 

Bab V :  Penutup 

 Berisi tentang: Simpulan dan Saran. 

3. Bagian akhir skripsi terdiri atas Daftar Pustaka dan Lampiran. Daftar 

pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk memperkuat data dan 

keterangan yang diuraikan dalam skripsi ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 

 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata yaitu 

“perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan berarti tempat berlindung; 

hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.
8
 Sedangkan, 

pengertian hukum menurut M.H Tirtaamidjaja menyatakan bahwa:
9
 

Himpunan peraturan yang dibuat oleh yang 

berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata 

kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri 

memerintah dan melarang serta mempunyai sifat 

memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi 

yang melanggarnya. 

 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya 

fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga dapat 

memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Perlindungan hukum dilekatkan pada suatu merek, sebagai obyek 

yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. 

Tanpa adanya perlindungan hukum para pesaing dapat meniru merek 

pihak lain tanpa harus mengeluarkan biaya.  

                                                           
8
 Kamus Bahasa Indonesia Online, Definisi  Perlindungan diakses dari. 

www.kamusbahasaindonesia.org/perlindungan/mirip pada tanggal 12 Januari 2016, pukul 13.00 

WIB 
9
 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia., Jakarta: PN. Balai Pustaka, 

1989, hlm. 38. 

http://www.kamusbahasaindonesia.org/perlindungan/mirip
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Perlindungan hukum yang diberikan kepada merek terkenal 

meliputi perlindungan merek dalam maupun luar negeri sebagaimana 

tercantum dalam prinsip national treatment yang menyatakan bahwa: 

(1) Each member shall accord to the nationals of other 

members treatment no less favourable than that it 

accords to its own nationals with regard to the 

protection of intellectual property, subject to the 

exceptions already provided in, respectively, te Paris 

Convention (1967), the Berne Convention (1971), the 

Rome Convention or the Treaty on Intellectual 

Property in Respect of Integrated Circuits. In respects 

of performers, producers of phonograms and 

broadcasting organizations, this obligation only applies 

in respect of the rights provided under this Agreement. 

Any member availing itself of the possibilities provided 

in Article 6 of the Berne Convention (1971) or 

paragraph 1 (b) of Article 16 of the Rome Convention 

shall make a notification as a foreseen in rhose 

provisions to the council for TRIPs. 

Terjemahannya adalah: 

(1) Setiap anggota wajib memberikan kepada warga negara 

lain perlakuan yang sama, tidak kurang menguntungkan 

dari yang diberikannya kepada warga negara sendiri 

berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual, 

tunduk pada Paris Convention (1967), Berne 

Convention (1971), Konvensi Roma atau Perjanjian 

tentang HAKI Sirkuit Terpadu. Terkait dengan aktor, 

produsen rekaman suara dan organisasi penyiaran, 

kewajiban ini hanya berlaku sehubungan dengan hak 

yang diatur dalam perjanjian ini. Setiap anggota yang 

menggunakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 

Konvensi Berne (1971) atau ayat 1 (b) Pasal 16 

Konvensi Roma wajib menyampaikan pemberitahuaan 

kepada Dewan TRIPs. 
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A. Zen Umar Purba mengemukakan alasan mengapa HKI perlu 

dilindungi oleh hukum sebagai berikut:
10

 

(1) Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan 

bahwa  perlindungan hukum akan memacu mereka 

yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut 

untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini 

akan meningkatkan self actualization pada diri 

manusia. Bagi masyarakat hal ini kan berguna untuk 

meningkatkan perkembangan hidup mereka. 

(2) Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah untuk 

melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual 

tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut 

mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. 

Di lain pihak melindungi mereka dari adanya 

peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan 

curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas 

karya-karya yang berhak. 

 

Perlindungan hukum terhadap HKI diberikan dengan alasan 2 

hal, pertama alasan non-ekonomis, HKI menghasilkan karya-karya 

intelektual khususnya terkait dengan penciptaan suatu merek yang 

diciptakan oleh pengusaha atau pemilik merek terkenal sehingga 

peniruan suatu merek terkenal menyebabkan kerugian bagi pemilik 

merek terkenal, kerugian secara non-ekonomis yang ditanggung 

berupa menurunnya kreatifitas untuk membuat atau mendaftarkan 

mereknya sehingga dapat menurunkan kreatifitas manusia. kedua, 

alasan ekonomis. Alasan ekonomis sebagai dasar diberikannya 

perlindungan hukum terhadap merek terkait dengan penggunaan 

merek khususnya merek terkenal untuk barang tidak sejenis baik 

dalam bentuk peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan 

                                                           
10

 A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa 

Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung: PT. Alumni, 2015, hlm. 83 
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curang dapat merugikan kepentingan pemilik merek tekenal sehingga 

perlu diberikan adanya perlindungan terhadap HKI, khususnya 

mengenai merek terkenal. 

 

2.1.2 Perlindungan Hukum Merek Terkenal Menurut Perjanjian 

Internasional 

Perlindungan hukum merek terkenal menurut perjanjian 

internasional diatur dalam Paris Convention for The Protection of 

Industrial Property dan Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). Kedua perjanjian 

internasional ini sangat mempengaruhi Indonesia dalam memberikan 

perlindungan hukumnya, khususnya tentang merek terkenal.  

Indonesia telah menjadi negara pihak dari kedua perjanjian 

internasional, sehingga memberikan konsekuensi kepada Indonesia 

bahwa ia harus menjalankan kewajiban internasionalnya. Kedua 

perjanjian internasional ini akan penulis bahas seperti yang tercantum 

di bawah ini, sebagai berikut:  

1. Perlindungan Hukum Merek Terkenal menurut Paris Convention 

for The Protection of Industrial Property 1967 

Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1967 

merupakan konvensi kekayaan intelektual yang ditandatangani oleh 

151 negara, yang menetapkan kerangka dasar bagi negara anggota 

untuk perlindungan terhadap paten, merek, desain, indikasi geografis 
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dan persaingan tidak sehat.
11

 Indonesia menjadi anggota Paris 

Convention for The Protection of Industrial Property melalui Keppres 

Nomor 24 Tahun 1979 dengan disertai pengecualian terhadap Pasal 1 

sampai dengan Pasal 12. Tahun 1997, Indonesia meratifikasi 

sepenuhnya ketentuan dalam Konvensi Paris tanpa pengecualian, hal 

ini tertuang dalam Keppres Nomor 15 Tahun 1997 yang menyatakan 

bahwa Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Paris Convention for The 

Protection of Industrial Property berlaku di Indonesia.  

Perlindungan hukum merek terkenal tercantum dalam Paris 

Convention for The Protection of Industrial Property pada Pasal 6bis 

ayat (1). Pasal 6bis ayat (1) Konvensi Paris menyatakan bahwa: 

The countries of the Union undertake, ex officio if ther 

legislation so permits, or at the request of an interested 

party, to refuse or to cancel the registration, and to 

prohibit the use, of a trademark which constitutes a 

reproduction, an imitation, a translation, liable to create 

confusion, of a mark considered by the competent 

authority of the country of registration or use to be well-

known in that country as being already the mark of a 

person entitled to the benefits of this Convention and used 

for identical or similar goods. These provisions shall also 

apply when the essential part of the mark constitutes a 

reproduction of any such well-known mark or an imitation 

liable to create confusion therewith. 

      Terjemahannya adalah: 

Negara peserta diminta menolak, baik atas dasar 

perundang-undangan merek yang dimiliki, atau atas dasar 

permintaan pihak berkepentingan, permintaan pendaftaran 

atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan 

merek yang sama dengan atau merupakan tiruan dari atau 

menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang: a. 

menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara 

penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau 

                                                           
11

 Suyud Margono, Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia, Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011, hlm. 27. 
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telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang 

berhak memperoleh perllindungan sebagaimana diatur 

dalam konvensi; b. Digunakan untuk produk yang sama 

atau sejenis. 

 

Perlindungan hukum dalam pasal ini merupakan perlindungan 

hukum yang diberikan terhadap merek terkenal untuk barang sejenis. 

Negara anggota harus menolak dan melarang penggunaan merek yang 

mirip dengan merek terkenal untuk barang sejenis karena dapat 

menciptakan kebingungan di masyarakat. 

2. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Menurut Agreement on 

Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs 

Agreement) 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (TRIPs Agreement) adalah perjanjian internasional mengenai 

aspek-aspek dagang dari kekayaan intelektual, termasuk barang-

barang tiruan.
12

  Perlindungan hukum terhadap merek terkenal diatur 

dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement. Pasal 

16 ayat (2) memberikan perlindungan hukum merek terkenal untuk 

jasa. Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement menyatakan bahwa: 

Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, 

mutatis mutandis, to services. In determining whether a 

trademark is well-known, Members shall take account of 

the knowledge of the trademark in the relevant sector of 

the public, including knowledge in the Member concerned 

which has been obtained as a result of the promotion of 

the trademark. 

 

 

                                                           
12

 Ibid.,  



 

 

24 
 

Terjemahannya adalah: 

Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) harus berlaku mutatis 

mutandis terhadap jasa. Dalam menentukan apakah suatu 

merek terkenal atau tidak, para anggota harus 

mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di 

sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan anggota 

mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil promosi 

atas suatu merek. 

 

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement, keterkenalan 

suatu merek dapat diukur berdasarkan pengetahuan terhadap merek. 

Pengetahuan terhadap merek diukur berdasarkan pada pengetahuan 

publik serta promosi yang dilakukan secara gencar baik melalui media 

massa maupun elektronik. Sedangkan, Pasal 16 ayat (3) memberikan 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang atau jasa tidak 

sejenis. Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement mengatur bahwa: 

Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, 

mutatis mutandis, to goods or services which are not 

similar to those in respect of which a trademark is 

registered, provided that use of that trademark in relation 

to those goods or services would indicate a connection 

between those goods or services and the owner of the 

registered trademark and provided that the interest of the 

owner of the registered trademark are likely to be 

damaged by such use. 

Terjemahannya adalah: 

Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku pula terhadap 

barang atau jasa yang tidak mirip dengan barang atau jasa 

untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang 

penggunaan dari merek dagang yang bersangkutan untuk 

barang atau jasa dimaksud secara tidak wajar akan 

memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau 

jasa tersebut dengan pemilik dari merek dagang terdaftar 

yang bersangkutan. 
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Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement, maka 

ketentuan ini merupakan perluasan perlindungan hukum merek 

terkenal yang mengatur mengenai barang atau jasa tidak sejenis (goods 

or services which are not similar) dengan mendasarkan kriteria pada 

adanya kesan keterkaitan yang erat antara barang yang menggunakan 

merek tersebut dengan produsennya, dan jika pemakaian atau 

pendaftaran oleh orang lain untuk barang yang tidak sejenis dapat 

merugikan kepentigan pemilik merek terkenal.  

 

2.1.4 Perlindungan Hukum Merek Terkenal Menurut Peraturan 

Nasional 

Peraturan nasional yang memberikan perlindungan hukum 

terhadap merek terkenal terdiri dari Reglement Industrile Eigendom 

1912, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Keputusan Menteri RI 

No. M-02-HC.01.01 Tahun 1987, Keputusan Menteri RI No. M-03-

HC.02.01 Tahun 1991, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 1486 K/Pdt/1991, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1992, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 426 

PK/Pdt/1994, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia No. 022 K/N/HaKI/2002. 
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1. Reglement Industriele Eigendom 1912 

Reglement Industrile Eigendom merupakan suatu perundang-

undangan merek pada masa kolonial Belanda yang dinyatakan terus 

berlaku sejak Indonesia merdeka melalui Pasal II Aturan Peralihan 

UUD 1945. Undang-Undang merek yang tertua di Indonesia dan 

ditetapkan oleh Pemerintah jajahan melalui Reglement Industrieele 

Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 

1912)
13

. Dalam peraturan ini, perlindungan yang diberikan hanya 

untuk merek biasa bukan untuk merek terkenal.  

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek 

Perusahaan dan Merek Perniagaan 

Undang-Undang ini tidak memberikan perlindungan hukum 

terhadap merek terkenal dengan sistem yang dianut sistem deklaratif, 

artinya siapa yang memakai pertama kali dari suatu merek, dialah 

yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan hal ini sangat 

merugikan bagi merek terkenal yang telah dipakai mereknya oleh 

Warga Negara Indonesia (WNI). 

Perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Pasal 2 ayat 

(1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.  

 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:  

Hak khusus untuk memakai merek guna memperbedakan 

barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang 

perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang 

orang lain atau badan lain diberikan kepada barang siapa 

                                                           
13

 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, 2015, Bandung, PT. Alumni, hlm. 140. 
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yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan 

tersebut di Indonesia. 

 

Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa: 

Jika merek yang didaftarkan menurut Pasal 7 pada 

keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek 

orang lain yang berdasarkan Pasal 2 mempunyai hak atas 

merek tersebut untuk barang-barang yang sejenis, atau jika 

merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama 

perniagaan orang lain, maka orang tersebut tanpa mengurangi 

daya-daya hukum lain yang dapat dipergunakannya dapat 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani 

pemohon sendiri atau kuasanya, agar pendaftaran merek 

tersebut dinyatakan batal. Permohonan tersebut harus 

dilakukan oleh pemohon dalam waktu sembilan bulan setelah 

pengumuman yang ditentukan dalam Pasal 8. 

3. Keputusan Menteri Republik Indonesia No. M.02-HC.01.01  

  Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran  

  Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal  

  Milik Orang Lain 

   Keputusan Menteri ini memberikan perlindungan hukum 

terhadap merek terkenal yang dibatasi untuk barang sejenis, sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: 

Merek terkenal sebagai merek dagang yang telah lama 

dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh 

seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu. 

   Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor M.02-

HC.01.01 Tahun 1987 hanya memberikan batasan (kriteria) suatu 

merek dikatakan sebagai merek terkenal, yaitu pertama, merek 

terkenal merupakan merek yang telah lama dikenal; kedua, merek 

terkenal tersebut dipakai di wilayah Indonesia. 
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4. Keputusan Menteri Republik Indonesia No. M.03-HC.02.01  

  Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran  

  Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik 

  Orang Lain atau Milik Badan Lain 

 Keputusan Menteri ini memberikan perlindungan terhadap 

merek terkenal yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) 

yaitu:  

(1) Permohonan pendaftaran merek dalam daftar 

Umum ditolak, apabila merek yang didaftarkan 

adalah: a. merek terkenal miliki orang lain atau 

milik badan lain; b. merek yang mempunyai 

persamaan atau kemiripan baik pada pokoknya 

maupun pada keseluruhannya dengan merek 

terkenal milik orang lain atau badan lain.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak 

sejenis 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri ini, maka Indonesia telah 

memberikan perluasan perlindungan terhadap merek terkenal yaitu 

untuk barang tidak sejenis. Perluasan perlindungan hukum yang 

mencakup barang tidak sejenis dilatarbelakangi bahwa pemakaian 

merek yang mirip dengan merek terkenal dapat menyesatkan 

konsumen terhadap asal usul kualitas barang yang memakai merek 

tersebut. 

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1486 

  K/Pdt/1991 

   Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, 

Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah 
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Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum 

masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek 

yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah 

dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran 

merek di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut 

merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh. 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek 

Undang-Undang ini telah mengatur mengenai merek terkenal 

dan telah diakomodirnya pengertian kelas barang dan jasa selain itu 

berubahnya sistem pendaftaran yang dianut menjadi sistem 

konstitutif. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal diatur 

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan penjelasannya Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1992 adalah: 

Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Kantor 

Merek apabila: Merupakan atau menyerupai nama orang 

terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang 

dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak.  

 

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 1992 adalah: 

Penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan 

dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat 

mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang 

bersangkutan. 
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Pengertian kelas barang dan jasa dalam penjelasan pasal 8 

ayat (1) dan ayat (2) adalah: 

Yang dimaksud dengan kelas barang atau jasa adalah 

kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai 

persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan tujuan 

penggunaannya. 

 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1992, maka Indonesia telah memberikan perlindungan hukum merek 

terkenal dengan melakukan penolakan terhadap pendaftaran merek 

yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya 

dengan merek terkenal serta diakomodirnya pengertian kelas barang 

dan jasa. 

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 426 

PK/Pdt/1994 

Bahwa kriteria merek terkenal atau tidaknya suatu merek yang 

merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, 

kiranya telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yang 

didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas 

nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan 

globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal 

batas dunia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 426 PK/Pdt/1994 telah 

memberikan kriteria (patokan) suatu merek dikatakan sebagai merek 
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terkenal, yaitu: pertama, merek telah menembus batasa-batas nasional 

dan regional; kedua, merek itu tidak mengenal batas dunia. 

8.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997  

Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang lebih luas 

terhadap merek terkenal tidak hanya untuk barang sejenis namun 

diberikan pula terhadap barang tidak sejenis. Pasal 6 ayat (3) 

memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk 

barang sejenis, sedangkan untuk barang tidak sejenis diatur dalam 

Pasal 6 ayat (4).  

Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa: 

Kantor merek dapat menolak permintaan pendaftaran 

merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik 

orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis. 

Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa: 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat 

pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang 

tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu 

yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1997, maka Indonesia telah memberikan perlindungan hukum 

merek terkenal untuk barang sejenis dan tidak sejenis serta kriteria 

merek terkenal. 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap 

merek terkenal tidak hanya mengenai barang sejenis namun barang 
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tidak sejenis pula, seperti yang tercantum dalam Pasal 6. Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa: 

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal   

apabila Merek tersebut: 

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek milik pihak 

lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis; 

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek yang sudah 

terkenal milik pihak lain untuk barang 

dan/atau jasa sejenis; 

c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan indikasi geografis 

yang sudah dikenal. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau 

jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan 

tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

   Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001, memberikan kriteria merek terkenal sebagai 

berikut: 

 Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek 

terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis 

dilakukan dengan memerhatikan pengetahuan umum 

masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha 

yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula 

reputasi merek terkenal yang diperoleh karena 

promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di 

berbagai negara di dunia yang dilakukan oleh 

pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek 

tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas 

belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan 

lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan 

survei guna memperoleh kesimpulan mengenai 

terkenal atau tidaknya merek menjadi dasar 

penolakan. 
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Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 memberikan perlindungan hukum terhadap merek 

terkenal, baik untuk barang sejenis maupun barang tidak sejenis. 

Namun, permasalahan muncul pada Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan 

bahwa perlindungan hukum terhadap barang tidak sejenis akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum 

diterbitkan. 

10. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022   

K/N/HaKI/2002 

Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, 

Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung 

yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, 

penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan 

yang telah dipromosi karena promosi yang telah dilakukan oleh 

pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di 

beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu 

alat pembuktian yang ampuh. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia No. 022 K/N/HaKI/2002, maka kriteria 

merek terkenal untuk dapat memperoleh perlindungan hukum: 

pertama, pengetahuan umum masyarakat; kedua, reputasi merek yang 

diperoleh melalui promosi; ketiga, bukti pendaftaran merek di 

beberapa negara. 

 



 

 

34 
 

2.2 Tinjauan Umum tentang TRIPs Agreement 

2.2.1 Sejarah TRIPs Agreement 

TRIPs Agreement merupakan lampiran dari World Trade 

Organization (WTO), ditandatangani di Marrakesh, Maroko pada 

tanggal 15 April 1994, yang mengikat lebih dari 120 negara.
14

 Tujuan 

TRIPs Agreement tercantum dalam Pasal 7 yaitu:  

 The protection and enforcement of intellectual property 

rights should contribute to the promotion of 

technological innovation and to the transfer and 

dissemination of technology, to the mutual advantage or 

producers and users of technological knowledge and in a 

manner conducive to social and economic welfare, and 

to a balance of rights and obligations. 

Terjemahannya adalah: 

 Perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual 

harus memberikan konstribusi untuk promosi inovasi 

teknologi dan transfer penyebaran terknologi, untuk 

keuntungan produsen dan pengguna pengetahuan 

teknologi, untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi 

bersama dan untuk keseimbangan hak dan kewajiban. 

 

Ciri pokok TRIPs Agreement adalah:
15

 

1. Berbeda dengan isu-isu lainnya yang erat kaitannya dan 

pangkal tolaknya pada komoditi dan aksesnya ke pasar, 

TRIPs Agreement berbicara tentang norma dan standar 

(tingkat atau kualitas pengaturan). 

2. Dalam beberapa hal TRIPs Agreement mendasarkan diri 

atas prinsip full compliance terhadap konvensi-konvensi 

Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada dan 

menggunakannya sebagai basis minimal. 

3. Karena keterkaitannya yang erat dengan perdagangan 

internasional, TRIPs Agreement memuat dan 

menekankan derajat yang tinggi mekanisme penegakan 

hukum dan penyesuaian perselisihan yang dikaitkan 

dengan kemungkinan pembalasan silang. 

                                                           
14

 Huala Adolf & A. Chandrawulan, Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan 

Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 1 
15

 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 44. 
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2.2.2 Pengaturan KI dalam TRIPs Agreement 

TRIPs Agreement bagi semua negara adalah perjanjian yang 

paling komprehensif dalam melindungi kekayaan intelektual. 

Pengaturan-pengaturan dalam TRIPs Agreement lebih tegas dan detail 

dalam mengatur kekayaan intelektual secara umum. TRIPs Agreement 

menimbulkan konsekuensi bagi negara yang ikut menandatanganinya 

untuk meratifikasi dan melakukan perbaikan produk hukum 

nasionalnya. Keikutsertaan dalam TRIPs Agreement mewajibkan 

Indonesia melakukan penyesuaian legislasi nasional yang mengatur 

Kekayaan Intelektual agar tercipta keseragaman pengaturan dan 

perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia dengan yang berlaku di 

negara lain.
16

 

Pengaturan yang tercantum dalam TRIPs Agreement menjadi 

dasar pengaturan hak kekayaan intelektual di setiap negara anggota 

dalam rangka pengaturan dan perlindungan hukum kekayaan 

intelektual. Bagian-bagian yang diatur dalam TRIPs Agreement 

meliputi: 

Bagian I : Ketentuan-ketentuan umum dan prinsip dasar (General

 provisions and basic principles); 

Bagian II:  Standar-standar mengenai ketersediaan, ruang lingkup, dan       

  penggunaan KI (Standard concerning the availability, 

 scope and use of intellectual property rights); 
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 Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, Jakarta: CV. 

Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hlm.17. 
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   1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta  

      (Copy rights and related rights) 

   2. Merek (Trademarks) 

   3. Indikasi geografis (Geographical indications) 

   4. Desain industri (Industrial design) 

   5. Paten (Patents) 

   6. Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout-design of integrated  

      circuits)  

   7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan  

      (Protection of undisclosed information)   

   8. Pengendalian terhadap praktik-praktik persaingan yang  

      tidak sehat dalam perjanjian lisensi (Control of anti- 

      competitive practices in contractual licences) 

Bagian III : Pelaksanaan KI (Enforcement of intellectual property  

    rights); 

Bagian IV : Pengambilalihan dan pemeliharaan KI (Acquisition and  

    maintenance of intellectual property rights and related    

    inter-partes procedures); 

Bagian V : Pencegahan dan penyelesaian sengketa (Dispute   

    prevention and settlement); 

Bagian VI : Ketentuan peralihan (Transitional arrangements); 

Bagian VII : Pengaturan institusional; Ketentuan Penutup (Institutional 

    arrangements; Final provisions). 
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2.2.3 Penggolongan Merek berdasarkan TRIPs Agreement 

Pengaturan mengenai merek dalam TRIPs Agreement diatur 

pada Article 15 sampai dengan Article 21. Jenis-jenis merek menurut 

TRIPs Agreement yaitu merek dagang dan merek terkenal. Merek 

dagang diatur dalam Article 15 sedangkan merek terkenal diatur dalam 

Article 16.  Article 15 menyatakan bahwa: 

Any sign, or any combination of signs, capable of 

distingushing the goods or services of one undertaking from 

those of other undertakings, shall be capable of constituting a 

trademark. Such signs, in particular words including 

personal names, letters, numerals, figurative elements and 

combinations of colours as well as any combination of such 

signs, shall be eligible for registration as trademark. Where 

signs are not inherently capable of distinguishing the 

relevant goods or services, Members may make reistrability 

depend on distinctiveness acquired through use. Members 

may require, as a condition of registration, that signs be 

visually percetipble. 

 Terjemahannya adalah: 

 Tanda-tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang mampu 

 digunakan sebagai pembeda barang atau jasa suatu usaha dari 

 usaha lain, harus mampu menjadi merek dagang. Tanda-

tanda  tersebut dengan kata tertentu termasuk nama pribadi, 

huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta 

kombinasi dari tanda tersebut harus memenuhi persyaratan 

untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Tanda-tanda 

tersebut mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, 

tergantung kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan. 

Negara anggota memerlukan hal itu sebagai syarat 

pendaftaran bahwa tanda-tanda itu tidak menimbulkan kesan 

persepsi. 

  

Article 16 mengatur bahwa: 

(1) The owner of a registered trademark shall have the 

exclusive right to prevent all third parties not having the 

owner’s consent from using in the course of trade 

identical or similar signs for goods or services which are 

identical or similar to those in respect of which 

trademark is registered where such use would result in a 
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likelihood of confussion. In case of the use of an identical 

sign for identical goods or services, a likelihood of 

confussion shall be presumed. The rights described 

above shall not prejudice any existing prior rights, nor 

shal they affect the possibility of members making rights 

available on the basis of use. 

(2) Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, 

mutatis mutandis, to services. In determining whether a 

trademark is well-known. Members shall take account of 

the knowledge of the trademark in the relevant sector of 

the public, including knowledge in the member 

concerned which has been obtained as a result of the 

promotion of the trademark. 

(3) Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, 

mutatis mutandis, to goods or services which are not 

similar to those in respect of which a trademark is 

registered, provided that use of that trademark in 

relation to those goods or services would indicate a 

connection between those goods or services and the 

owner of the registere trademark and provided that the 

interests of the owner of the registered trademark are 

likely to be damaged by such use. 

  Terjemahannya adalah: 

(1) Pemilik merek dagang terdaftar akan memiliki hak 

eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak 

memiliki persetujuan pemilik dari menggunakan dalam 

kursus perdagangan tanda-tanda yang sama atau serupa 

untuk barang atau jasa yang identik atau mirip dengan 

yang bersangkutan merek dagang dimana penggunaan 

tersebut akan menghasilkan kemungkinan kebingungan. 

Dalam kasus penggunaan tanda identik untuk barang 

atau jasa yang identik kemungkinan akan menimbulkan 

kebingungan. Hal diatas tidak mengurangi hak yang 

sebelumnya ada, terkait dengan hak untuk menggunakan. 

(2) Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) harus berlaku mutatis 

mutandis terhadap jasa. Dalam menentukan apakah 

merek terkenal atau tidak, para anggota harus 

mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di 

sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan 

anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil 

promosi atas suatu merek. 

(3) Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku pula terhadap 

barang atau jasa yang tidak mirip dengan barang atau 

jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, 

sepanjang penggunaan merek dagang yang bersangkutan 

untuk barang atau jasa dimaksud secara tidak wajar akan 
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memberikan indikasi adanya hubungan antara barang 

atau jasa tersebut dengan pemilik dari merek dagang 

terdaftar yang bersangkutan. 

 

2.2.4 Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement 

Pasal 16 ayat (3) memberikan perlindungan hukum terhadap 

merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis, yang digunakan 

oleh produsen lain sehingga konsumen akan mengira bahwa membeli 

barang yang berada dibawah naungan perusahaan dengan merek 

terkenal. Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement mengakomodir Pasal 6bis 

Konvensi Paris. Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement menyatakan bahwa: 

Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, 

mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to 

those in respect of which a trademark is registered, provided 

that use of that trademark in relation to those goods or 

services would indicate a connection between those goods or 

services and the owner of the registered trademark and 

provided that the interest of the owner of the registered 

trademark are likely to be damaged by such use. 

Terjemahannya adalah: 

Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku pula terhadap 

barang atau jasa yang tidak mirip dengan barang atau jasa 

untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang 

penggunaan dari merek dagang yang bersangkutan untuk 

barang atau jasa dimaksud secara tidak wajar akan 

memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa 

tersebut dengan pemilik dari merek dagang terdaftar yang 

bersangkutan. 

 

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement, maka Pasal ini 

merupakan perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, yang 

mengatur mengenai barang atau jasa tidak sejenis (goods or services which 

are not similar) dengan mendasarkan adanya kesan keterkaitan yang erat 

antara barang yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya, dan 
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jika pemakaian atau pendaftaran oleh orang lain untuk barang yang tidak 

sejenis dapat merugikan kepentigan pemilik merek terkenal. Faktor 

“confussion of business connection” sebagai pertimbangan untuk 

menentukan apakah merek yang sama dengan merek terkenal akan tetapi 

didaftarkan untuk barang yang tidak sejenis itu bisa ditolak atau 

dibatalkan.
17

 

 

2.3 Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual 

2.3.1 Pengertian Kekayaan Intelektual 

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan perubahan nama Hak 

Kekayaan Intelektual yang telah diatur sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. Alasan berubahnya nomenklatur tersebut karena 

mengikuti institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-

negara lain. Mayoritas institusi negara-negara lain yang menangani bidang 

kekayaan intelektual tidak mencantumkan kata “hak” dalam nama 

institusinya.
18

  

Perubahan nomenklatur di Ditjen KI telah dilakukan sebanyak 4 kali, 

yaitu Ditjen HCPM, Ditjen HaKI, Ditjen HKI dan Ditjen KI. 

Terbentuknya Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (Ditjen 

HCPM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988 tentang 
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 Suyud Margono, Op.Cit., hlm. 106. 
18

 Ini Alasan Berubahnya Nomenklatur Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnynomenklatur-

ditjen-kekayaan-intelektual diakses pada tanggal 10 Januari 2016, pukul 13.30 WIB. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnynomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnynomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual
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pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek untuk 

mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta. Pada 

tahun 1998, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 Ditjen HCPM 

diubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen 

HaKI). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen 

HaKI berubah menjadi Ditjen HKI, dan sekarang berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 44 Tahun 2005 Ditjen HKI berubah menjadi Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penyebutan Kekayaan Inteletual 

kini telah seragam dengan istilah di berbagai negara. 

Kekayaan Intelektual berkaitan dengan benda tidak berwujud serta 

melindungi karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. 

Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra 

maupun teknologi dilahirkan oleh manusia melalui daya cipta, rasa dan 

karsanya. Pengertian Kekayaan Intelektual menurut World Intellectual 

Property Organization, adalah sebagai berikut: 

Intellectual property, very broadly, means the legal rights 

which result from intellectual activity in the industrian, 

scientific, literaty and artistic fields.  

 Terjemahannya adalah: 

Kekayaan intelektual dalam arti luas, berarti hak-hak hukum 

yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri, 

ilmiah, sastra dan seni. 

 

Pengelompokan Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai 

berikut:
19

 

 1. Hak Cipta (Copy Rights) 

2. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights) 
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 OK. Saidin, Op.Cit., hlm. 13-15 
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  Hak Cipta dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, 

 yaitu: 

a. Hak Cipta (Copy Rights) 

 b. Hak yang berkaitan dengan hak cipta (Neighbouring Rights)  

 

Berdasarkan Convention Establishing The World Intellectual 

Property (WIPO) Hak Kekayaan Perindustrian (Industrial Property 

Rights) diklasifikasikan menjadi: 

1. Patent (Paten); 

2. Utility Models (Model dan Rancang Bangun) dalam hukum 

Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana (simple 

patent); 

3. Industrial Design (Desain Industri); 

4. Trade Mark (Merek Dagang); 

5. Trade Names (Nama Dagang); 

6. Indication of Source or Appelatiom of Origin (Sumber tanda 

atau sebutan asal). 

 

Menurut Robert C. Sherwood, terdapat 5 teori dasar perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual yaitu:
20

 

1. Reward Theory 

  Reward Theory yaitu pengakuan terhadap kekayaan intelektual 

yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain 

sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbangan atas 

upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya 

intelektualnya. 

2. Recovery Theory 

 Recovery Theory yaitu penemu/pencipta/pendesain yang telah 

mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan 

karya intelektual, sehingga harus memperoleh kembali apa 

yang telah dikeluarkannya. 

3.  Incentive Theory 

 Incentive Theory yaitu teori yang mengaitkan pengembangan 

kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/ 

pencipta/pendesain Berdasarkan teori ini, insentif perlu 

diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan 

penulisan yang berguna. 
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  Sudaryat, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Oase Media, 2010, hlm. 19-20 
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4. Risk Theory 

 Dinyatakan bahwa setiap karya mengandung resiko. Hak 

Kekayaan Intelektual sebagai hasil penulisan mengandung 

resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu 

menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Oleh karena 

itu, wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap 

upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut. 

5. Economic Growth Stimulus Theory  

Diakuinya bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual 

sebagai alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi 

adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan 

atas Hak Kekayaan Intelektual yang efektif. 

 

2.3.2 Sifat Kekayaan Intelektual 

Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari hukum harta benda 

menyebabkan pemiliknya dapat secara leluasa menikmati kegunaan 

suatu kebendaan dengan berbuat bebas melakukan apa saja terhadap 

harta benda. Kebebasan itu bukan kebebasan yang tidak terbatas, 

namun kebebasan itu ada batasnya selama tidak bertentangan dengan 

kesusilaan, merugikan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan. Sifat hak kekayaan intelektual, yaitu:
21

 

a. Mempunyai jangka waktu terbatas; 

  Artinya setelah habis masa perlindungannya, ciptaan atau 

 penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Jangka waktu  

 perlindungan hak kekayaan intelektual ditentukan secara 

 jelas dan pasti dalam Undang-undang. 

 b. Bersifat eksklusif dan mutlak; 

  Artinya pemegang hak dapat mempertahankannya dan 

melakukan penuntutan kepada seseorang atas pelanggaran 

yang dilakukan oleh  orang lain. Pemegang hak kekayaan 

intelektual memiliki hak monopoli, bahwa dia dapat 

mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa 

peretujuannya membuat ciptaannya ataupun dengan kata lain 

untuk menggunakannya. 
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 Afrillyana Purba, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 
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c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan. 

  Pemilikan hak kekayaan intelektual bukan barangnya 

melainkan terhadap hasil kreatif suatu intelektual manusia 

yang  dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan 

secara praktis memiliki manfaat dan berguna dalam 

menunjang kehidupan manusia, bernilai ekonomis. 

 

 

2.3.3 Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual 

Hukum memberikan jaminan bagi setiap penguasaan untuk 

menikmati hasil dan ciptaannya dengan bantuan negara. Perlindungan 

hukum memberikan jaminan agar terpeliharanya kepentingan pemilik. 

Untuk menyeimbangkan kepentingan maka sistem hak kekayaan 

intelektual harus berdasarkan pada prinsip:
22

 

a. Prinsip keadilan (the principle of natural justice); 

  Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja 

 membuahkan  hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar 

 memperoleh imbalan  yang dapat berupa materi maupun 

 immaterial, misalnya rasa aman karena dilindungi dan 

 diakui atas hasil karyanya itu. Hukum memberikan 

 perlindungan demi kepentingan pencipta berupa suatu 

 kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

 disebut hak. Setiap hak mempunyai titel, yaitu suatu 

 peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu 

 pada pemiliknya. Bagi HKI,  peristiwa yang menjadi alasan 

 melekatnya hak adalah penciptaan yang berdasarkan 

 kemampuan intelektual. Karena hak tersebut akan 

 mewajibkan pihak lain untuk  melakukan sesuatu atau 

 commission, atau tidak melakukan sesuatu perbuatan atau 

 omission. 

b.  Prinsip ekonomi (the economic argument); 

 HKI berasal dari proses kreatif yang memiliki manfaat serta 

berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maka 

kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang 

menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang 

kehidupannya dalam masyarakat. Dengan demikian HKI 

merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari 
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 Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia, 1999, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 25-26 
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kepemilikan itu orang akan mendapatkan keuntungan, 

misalnya royalti. 

c.  Prinsip kebudayaan (the cultural argument); 

  Hasil ciptaan itu sejalan dengan ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra yang besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, 

peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan 

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan 

negara. Pengakuan atas karya dan karsa manusia yang 

dibakukan dalam sistem HKI adalah suatu usaha untuk 

mewujudkan lahirnya semangat dan minat untuk mendorong 

lahirnya ciptaan baru. 

d.  Prinsip sosial (the social argument). 

  Hukum tidak mengatur kehidupan manusia sebagai 

perseorangan yang berdiri sendiri, tetapi hukum mengatur 

kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Sehingga, 

hak yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada 

perorangan atau suatu persekutuan, tidak boleh diberikan 

semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau 

persekutuan saja, akan tetapi pemberian hak kepada 

perseorangan atau persekutuan itu diakui oleh hukum, oleh 

karena itu diberikan hak tersebut kepada perseorangan atau 

persekutuan maka kepentingan seluruh masyarakat akan 

terpenuhi.  

 

2.4 Tinjauan Umum tentang Merek 

2.4.1 Pengertian Merek 

Menurut Black’s Law Dictionary memberikan pengertian merek 

sebagai berikut:
23

 

The term trademark includes any word, symbol or device, 

or any combination thereof. To identify and distinguish his 

or her goods from those manufactured or sold by others 

and to indicate the source of the goods, even if that source 

is unknown. 

 Terjemahannya adalah: 

Merek dagang termasuk kata apapun, simbol atau 

perangkat atau kombinasi dari semuanya. Untuk 

mengidentifikasi dan membedakannya barang yang 

diproduksi atau dijual oleh orang lain dan untuk 

                                                           
23

 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Group, Seventh Edition, 1999, hlm. 
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menunjukkan sumber barang, bahkan jika sumber yang 

tidak diketahui. 

 

Menurut Tim Lindsey et.al., merek sebagai suatu tanda pembeda 

yang membedakan suatu produk dengan produk yang lain, sehingga 

secara umum tanda yang berbeda ini akan menunjukkan suatu 

identifikasi sesuatu barang dan jasa.
24

 Secara yuridis, pengertian 

merek diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 

2001, yang menyatakan bahwa: 

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, 

huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi 

dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda 

dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. 

 

 

2.4.2 Fungsi Merek 

Merek memegang peranan penting dalam perdagangan. Fungsi 

merek dibagi menjadi 3, yaitu:
25

 

1. Fungsi tanda untuk membedakan (distintive function) 

 Suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau 

jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga 

membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan 

barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi dan 

diperdagangkan oleh produsen lain. 

2. Fungsi jaminan mutu (quality product function) 

 Suatu merek dagang yang dibeli oleh konsumen, akan 

membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek 

dagang tersebut merupakan lambang dari mutu barang-

barangnya. Lambang dari mutu barng memberikan 

konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para 

konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas 

mutunya. 
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  Tim Lindsey et.al.,Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: PT. Alumni, 2002, 
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3. Fungsi daya tarik dan promosi (promotion and impression 

function) 

 Merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-

barang dan jasa-jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi 

barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek 

tersebut. Daya tarik suatu merek sangat penting untuk 

menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat 

dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat 

konsumen. Selain itu, kemasan dari produk tersebut 

merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh 

konsumen sendiri. 

 

 

2.4.3 Jenis Merek 

Merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2001 dibagi 

menjadi 2, yaitu merek dagang dan merek jasa. Pengaturan tersebut 

tercantum pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3.  

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

merek dagang adalah: 

 Merek yang dipergunakan oleh seseorang atau beberapa 

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.  

 

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

merek jasa adalah: 

 Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan 

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa 

lainnya. 

 

Selain kedua merek tersebut, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 menjelaskan pula mengenai merek kolektif, seperti yang diatur 

dalam Pasal 1 angka 4 sebagai berikut: 

 Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang 

dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama 
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diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum 

secara bersama-sama atau badan hukum secara bersama-

sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa 

sejenis lainnya. 

  

 

2.4.4 Permohonan Pendaftaran Merek 

a. Prosedur Pendaftaran Merek 

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui 

proses pendaftaran. Pendaftaran memberikan hak eksklusif kepada 

perusahaan pemilik merek dengan terbitnya sertifikat hak atas 

merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk menggunakan 

produk-produk yang mirip dengan merek yang dimiliki oleh 

perusahaan bersangkutan karena dapat menyesatkan konsumen. 

Prosedur pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 yang menentukan bahwa: 

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: 

 a. tanggal, bulan, tahun; 

 b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon; 

c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan 

diajukan melalui kuasa; 

d warna-warna apabila merek yang dimohonkan 

pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; 

e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang 

pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan 

hak prioritas. 

(2)  Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. 

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara 

bersama, atau badan hukum. 

(4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya 

(5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu 

pemohon yang   secara bersama-sama berhak atas merek 

tersebut, semua  nama pemohon dicantumkan dengan 

memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. 
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(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu 

dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan 

melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon 

yang mewakilkan. 

(7) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

       diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu  

       ditandatangani oleh semua pihak atas yang berhak atas  

       merek tersebut. 

(8) Kuasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) adalah  

       Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. 

(9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai    

       Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan  

       Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur  

       dengan Keputusan Presiden. 

 

b. Kelas Barang dan Jasa 

Kelas barang dan Jasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1993 tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. 

Daftar kelas barang dan jasa adalah:
26

  

Kelas 1: Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan 

fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 

damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; 

komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematri; zat-

zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamaki 

perekat yang dipakai dalam industri. 

Kelas 2:    Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan 

kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan 

mentah, damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk 

untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman. 

Kelas 3:    Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencusi; sediaan 

untuk membersihkan, mengkilapkan, membuang lemak fan 

menggosok; sabun; wangi-wangian, minyak atsiri; kosmetik, 

losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi. 

Kelas 4: Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan 

pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan 

mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan 

untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-

sumbu. 

                                                           
26

 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Daftar Kelas Barang dan Jasa. 

htttp://www.dgip.go.id diakses pada tanggal 10 Desember 2015, 13.30 WIB 
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Kelas 5:    Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter; bahan-bahan 

untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian 

medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; 

bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan ppembuat gigi palsu; 

pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, 

jamur, tumbuh-tumbuhan. 

Kelas 6:    Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari 

logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; 

bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-

kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, 

benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung 

dari logam; lemari-lemari besi barang-barang dari besi biasa 

yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; semacam bijih-

bijih. 

Kelas 7: Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan 

mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesing 

dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); 

perkakas pertanian; mesin tetas untuk telur. 

Kelas 8:    Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-

alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet. 

Kelas 9: Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, 

listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, 

pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan; 

aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau 

gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin 

otomatis dan mekanisme untk aparat yang bekerja dengan 

memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin 

hitung, peralatan pengolah data dan komputer; aparat pemadam 

kebakaran. 

Kelas 10:  Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, 

kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata 

dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk 

penjahitan luka bedah. 

Kelas 11:  Aparat/alat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasil 

uap, pemasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, 

penyediaan air dan kebersihan. 

Kelas 12: Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat/alat untuk bergerak 

di darat. 

Kelas 13:  Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; 

bahan peledak; kembang api; petasan. 

Kelas 14:  Logam-logam mulia serta campuran-campuranhya dan benda-

benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dibalut dengan 

bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; 

perhiasan, batu-batu ulia; jam-jam dan instrumen pengukur 

waktu.  

Kelas 15: Alat-alat musik. 
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Kelas 16:  Kertas, karton dan  barang-barang yang terbuat  dari  bahan- 

bahan  ini,  tidak  termasuk  dalam  kelas-kelas lain; barang-

barang  cetakan; bahan untuk menjilid buku; potret-potret, alat 

tulis-menulis atau rumah tangga alat kesenian, kuas untuk cat 

mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan 

pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan- 

bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak  termasuk 

kelas-kelas lain); kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-

klise. 

Kelas 17:  Karet, getah- perca, getah, asbes, mika dan barang-barang 

terbuat dari bahan-bahan tersebut dan tidak termasuk dalam 

kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk 

digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk 

membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, 

bukan dari logam.  

Kelas 18:  Kulit  dan  kulit imitasi,  dan  barang-barang terbuat dari  

bahan- bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; 

kulit-kulit halus binatang,  kulit  mentah;  koper-koper dan  tas-

tas untuk tamasya; payung  hujan, payung matahari dan tongkat-

tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.  

Kelas 19:  Bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan 

logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan yang 

dapat dipindah-pindahkan bukan dari logam; monumen-

monumen bukan dari logam. 

Kelas 20:  Perabot-perabot rumah, cermin-cermin,   bingkai gambar;   

benda-benda   (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari 

kayu, gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, 

balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium 

dan bahan- bahan penggantinya, atau dari plastik. 

Kelas 21:  Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah  tangga  atau  (bukan 

dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan 

bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kuas-kuas); bahan 

pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; 

kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang 

dipakai dalam bahan bangunan); gelas-gelas, porselin dan pecah 

belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain. 

Kelas 22:  Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-

layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam 

kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal 

(kecuali dari karet atau plastik); serat kasar untuk pertenunan. 

Kelas 23: Benang-benang untuk tekstil. 

Kelas 24:  Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam 

kelas-kelas lain; kasur tempat tidur dan meja. 

Kelas 25: Pakaian, alas kaki, tutup kepala. 
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Kelas 26: Renda-renda dan sulaman-sulaman,  pita-pita dan jalinan dari 

pita; kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul 

dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan. 

Kelas 27:  Karpet-karpet, permadani, keset berbahan anyaman, linoleum 

dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan 

gantung dinding (bukan dari tekstil). 

Kelas 28: Mainan-mainan; alat-alat senam dan olahraga yang tidak 

termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal. 

Kelas 29:  Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging, 

buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan di 

dimasak, agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, 

susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak dan lemak-lemak 

yang dapat dimakan. 

Kelas 30: Kopi, teh,  kakao,  gula,  beras,  tapioka,  sagu, kopi olahan; 

tepung dan bahan baku terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan 

kembang gula, minuman es; madu, air gula; ragi bubuk 

pengembang roti/kue; garam, moster, cuka, saus-saus (bumbu-

bumbu) rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, 

emping.  

Kelas 31:  Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan 

jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; 

binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-

benih, tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout. 

Kelas 32:  Bir dan berbagai jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan  

minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah 

dan perasan buah; sirop dan sediaan-sediaan lain untuk 

membuat minuman. 

Kelas 33: Minum-minuman keras (kecuali bir). 

Kelas 34: Tembakau; barang-barang keperluan merokok; korek api. 

Daftar Kelas Jasa, terdiri dari: 

Kelas 35:  Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi 

kantor.  

Kelas 36:  Asuransi;  urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan 

bangunan.  

Kelas 37: Pembangunann gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan 

Kelas 38: Telekomunikasi. 

Kelas 39: Angkutan: pengemasan   dan   penyimpanan   barang-barang; 

pengaturan perjalanan. 

Kelas 40: Perawatan bahan-bahan. 

Kelas 41:  Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga 

dan kebudayaan. 

Kelas 42: Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, 

perawatan medis; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan 

pertanian;jasa-jasa pelayanan hukum;penulisan ilmiah dan 

industri; pembuatan program komputer; jasa-jasa yang tidak 

dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain. 
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2.4.5 Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang  

 Merek 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

menyatakan bahwa: 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak 

sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan 

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

  Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 

2001, maka Indonesia memberikan perlindungan hukum merek terkenal 

untuk barang tidak sejenis dengan melakukan penolakan pendaftaran 

merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila suatu 

merek mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan 

merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis 

sepanjang memenuhi persyaratan lebih lanjut yang akan ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah.  

 

2.5. Tinjauan Umum tentang Merek Terkenal 

2.5.1 Pengertian Merek Terkenal 

Pengertian merek terkenal sampai saat ini belum memiliki definisi 

yang tetap, karena sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai 

merek terkenal terkait definisi dan kriterianya. Suatu merek yang sudah 

menjadi merek terkenal memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan 

menarik sehingga tercipta kemasyhuran dalam suatu merek tersebut. 
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Berdasarkan tingkat sentuhan kemasyhuran atau tingkat keterkenalan yang 

dimiliki berbagai merek dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
27

 

1. Merek Biasa 

  Merek biasa atau normal marks adalah merek yang tidak memiliki 

reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya sangat sempit. Merek 

normal tidak menjadi incaran pengusaha untuk ditiru karena dianggap 

kurang memberi pancaran simbolis baik dari segi pemakaian maupun 

teknologi. 

2. Merek Terkenal 

  Merek terkenal atau well-known mark memiliki reputasi tinggi 

karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan 

menjadi idaman serta pilihan utama bagi semua konsumen. 

Lambangnya memiliki kekuatan yang menarik sehingga barang apapun 

yang berada dibawah merek itu memiliki ikatan mitos bagi segala 

lapisan konsumen. 

3. Merek Termasyhur 

  Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termashur atau 

famous mark. Famous mark dan well-known mark pada umumnya 

susah dibedakan namun famous mark pemasarannya hampir seluruh 

dunia dengan reputasi internasional, produksinya hanya untuk 

golongan tertentu saja dengan harga yang sangat mahal. 

                                                           
27

 Anne Gunawati, Op.Cit., hlm. 99-101. 



 

 

55 
 

  Justifikasi perlindungan hak atas merek terkenal menurut Bently 

and Sherman yaitu:
28

 

1. Perlindungan merek sebagai imbalan kreatifitas. Dengan 

demikian, hukum merek mendorong produksi akan produk-

produk bermutu dan secara berlanjut menekan mereka yang 

berharap dapat menjual barang-barang bermutu rendah dengan 

cara memanfaatkan kelemahan konsumen untuk menilai mutu 

barang secara cepat.  

2. Informasi ini merupakan justifikasi utama perlindungan merek 

terkenal, karena merek terkenal digunakan dalam meningkatkan 

pasokan informasi kepada konsumen dan dengan demikian 

meningkatkan efisiensi pasar. Merek terkenal sebagai cara singkat 

komunikasi informasi pemilik merek terkenal dengan pembeli 

dilakukan dalam rangka membuat pilihan belanja. Dengan 

melindungi merek terkenal, lewat pencegahan pemalsuan oleh 

pihak lain, maka akan menekan biaya belanja. Belanja dan pilihan 

dapat dilakukan secara lebih singkat, karena seorang konsumen 

akan yakin merek yang dilihatnya memang berasal dari produsen 

yang diperkirakannya. Peran iklan dalam dunia industri yang 

semakin dominan menjadikan perlindungan merek terkenal 

menjadi semakin penting. 

3. Teori Etis, dasar perlindungan hak atas merek terkenal yang 

landasannya adalah keadilan (justice). Secara khusus prinsipnya 

adalah seseorang tidak boleh menuai dari yang tidak ditanamnya. 

Secara lebih khusus, bahwa dengan mengambil merek milik 

orang lain, seseorang telah menngambil keuntungan dari nama 

baik (goodwill) yang dihasilkan oleh pemilik merek yang asli. 

Kaitannya ke lingkup yang lebih luas dari kegiatan perdagangan 

adalah perlindungan dari persaingan curang dan pengayaan diri 

sendiri secara tidak adil. 

 

 

2.5.2 Pelanggaran Merek Terkenal 

 Bentuk pelanggaran terhadap merek terkenal diatur dalam WIPO 

Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, sebagai berikut:
29

 

 

                                                           
28

 Bently and Sherman, http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-merek-Indonesia-tradelaw-law-

wellknown-hki, diakses pad a tanggal 2 Mei 2016, Pukul 13.30 WIB. 
29

 WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Second Edition, Geneva, 

WIPO Publication No. 489, 2004, hlm. 90 

http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-merek-Indonesia-tradelaw-law-wellknown-hki
http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-merek-Indonesia-tradelaw-law-wellknown-hki
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1. Trademark Piracy (Pembajakan); 

   Trademark Piracy (Pembajakan) menurut WIPO Handbook adalah 

 sebagai berikut: 

 Trademark piracy means the registration or use of a 

generally well-known foreign trademark that is not registered 

in the country or is invalid as a result of non-use. 

  Terjemahannya adalah: 

 Pembajakan merek dagang berarti pendaftaran atau 

 penggunaan merek dagang asing umumnya terkenal yang  

 tidak terdaftar di negara itu atau tidak valid sebagai akibat  

 dari tidak digunakan. 

 

  Berdasarkan pengertian diatas, maka hal utama yang menimbulkan 

trademark piracy (pembajakan) adalah adanya penerimaan 

permohonan pendaftaran merek atas nama pihak yang tidak berhak 

atas merek terkenal asing. 

2. Counterfeiting (Pemalsuan); 

  Counterfeiting (Pemalsuan) menurut WIPO Handbook adalah 

sebagai berikut: 

 Counterfeiting is first of all the imitation of a product. The 

counterfeit is not only identical in the generic sense of the 

term. It also gives the impression of being a genuine product 

(for instance a LOUIS VUITTON), originating from the 

genuine manufacturer or trader. 

   Terjemahannya adalah: 

 Pemalsuan adalah imitasi produk. Produk palsu yang tidak  

  hanya mirip dalam ucapan. Tapi juga memberikan kesan  

  sebagai produk asli (misalnya tas LOUIS VUITTON),  

  berasal dari pabrikan atau pedagang asli. 

  

  Berdasarkan pengertian counterfeiting (pemalsuan), maka hal 

penting untuk terjadinya counterfeiting (pemalsuan) adalah adanya 



 

 

57 
 

kesan bahwa produk palsu merupakan produk asli, tidak cukup hanya 

dengan adanya kemiripan ucapan. 

3. Imitation of Labels and Packaging (Imitasi Label dan Kemasan). 

  Imitation of Labels and Packaging (Imitasi Label dan Kemasan) 

menurut WIPO Handbook adalah sebagai berikut: 

  As in the case of counterfeiting, the label or packaging of the 

competing product is imitated, but in this case the imitation 

does not give the impression of being the genuine one. If one 

compares the genuine product and the imitation side by side, 

although consumers seldom proceed in this way, one can 

distinguish them and the imitation does not usually hide 

behind the manufacturer of the genuine product; he trades 

under his own name. 

 Terjemahannya adalah: 

 Dalam persoalan pemalsuan, label atau kemasan produk 

kompetitor diimitasikan, tapi dalam persoalan imitasi tidak 

memberikan kesan sebagai produk asli. Jika konsumen 

membandingkan produk asli dan produk imitasi secara 

berdampingan, meskipun konsumen jarang melakukan hal 

demikian, konsumen tersebut dapat membedakan keduanya 

dan pelaku imitasi biasanya tidak berlindung dibalik pabrikan 

produk asli, dia berdagang atas namanya sendiri. 

 

  Berdasarkan pengertian Imitation of Labels and Packaging, maka 

perlu dilakukan perbandingan secara berdampingan antara produk asli 

dan produk imitasi karena penggunaan merek ini selalu menimbulkan 

kebingungan atau menyesatkan karena mirip dengan merek pesaingnya. 

2.6 Rancangan Undang-Undang Merek 

2.6.1 Penambahan dan Pengurangan Ketentuan dalam Rancangan 

Undang-Undang Merek 

Penambahan dan pengurangan Ketentuan dalam Rancangan 

Undang-Undang Merek bertujuan untuk menyempurnakan regulasi 
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serta memberikan kepastian hukum di bidang merek. Penambahan dan 

pengurangan ketentuan tercantum seperti di bawah ini: 

1.  Perluasan definisi merek serta cakupannya 

 Perluasan definisi merek menjadi tanda yang dapat ditampilkan 

secara grafis seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, serta 

penjelasan mengenai cakupan yang menjadi perlindungan dalam 

merek tercantum dalam pasal 2 ayat (3), diperluas cakupannya 

dengan masuknya merek non-tradisional seperti bentuk 3 dimensi, 

suara dan hologram. 

2. Penambahan klausul pada Permohonan Pendaftaran Merek 

 Penambahan pencantuman kelas barang dan/atau kelas jasa, serta 

uraian jenis barang dan/atau jenis jasa dalam permohonan 

pendaftaran merek, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf f serta pengajuan permohonan pendaftaran merek dapat 

dilakukan tidak hanya secara non-elektronik, namun dapat pula 

diajukan secara elektronik. 

3. Perubahan terkait pengumuman permohonan dalam hal jangka 

waktu serta media yang digunakan, tidak hanya menggunakan 

Berita Resmi Merek namun diterbitkan pula melalui sarana 

elektronik. 

4. Perubahan alur dalam rangka pendaftaran merek sebagai upaya 

menyederhanakan proses dan prosedur pendaftaran seperti yang 



 

 

59 
 

tercantum dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang tentang 

Merek. 

5. Penambahan ketentuan mengenai perbaikan sertifikat yang dapat 

dilakukan ketika pemohon melakukan permohonan pendaftaran 

merek, seperti yang tercantum dalam Pasal 27. 

6.  Penambahan ketentuan terkait dengan jangka waktu 

perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar sampai 6 (enam) 

bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek, 

seperti yang tercantum dalam Pasal 36. 

7. Penambahan ketentuan terkait dengan pengalihan hak atas merek 

yang dilakukan dengan cara wakaf, seperti yang tercantum dalam 

Pasal 41. 

8. Penambahan ketentuan pidana yang mengatur mengenai 

pelanggaran yang mengancam kesehatan, lingkungan hidup dan 

mengakibatkan kematian. 

 

2.6.2 Isu-Isu Penting dalam Rancangan Undang-Undang Merek 

 Isu-isu penting yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang 

Merek, yaitu: 

1. Masuknya wakaf menjadi salah satu alternatif pengalihan hak atas 

merek. Persoalan penting disini terkait dengan tata cara pengalihan 

hak atas merek tersebut, apa syarat dan rukun wakafnya mengikuti 
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ajaran Islam, apa hanya orang Islam saja yang boleh menggunakan 

wakaf.  

2. Rancangan Undang-Undang Merek bertujuan melindungi merek 

lokal, hal ini sangat penting mengingat Indonesia telah masuk 

dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 

3. Rancangan Undang-Undang Merek berpihak kepada UMKM 

  Rancangan Undang-Undang Merek memberikan kemudahan 

 kepada UMKM untuk mendaftarkan mereknya dengan 

 menggratiskan biaya notaris. Selain iru, dipercepatnya pengurusan 

 pendaftaran merek bagi UMKM.  

2.6.3 Urgensi Rancangan Undang-Undang Merek Menjadi Undang-

Undang Merek Baru 

Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat 

hubungannya dengan kegiatan perdagangan barang dan jasa. Semakin 

kuatnya arus globalisasi dalam bidang perdagangan barang dan jasa, 

maka semakin kuat tuntutan perubahan regulasi di bidang Kekayaan 

Intelektual, khususnya merek. Hal ini terjadi karena merek harus 

senantiasa mampu memenuhi perkembangan yang ada. 

Rancangan Undang-Undang merek merupakan suatu tuntutan 

kebutuhan dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum 

yang lebih memadai di masa mendatang. Tujuan dibentuknya 

Rancangan Undang-Undang tentang merek untuk memberikan 

kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi 
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dalam menghadapi perkembangan perekonomian di masa mendatang 

serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  

Permasalahan-permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 telah diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang 

Merek. Permasalahan-permasalahan yang telah diakomodir tersebut 

sangat urgensi menjadi Undang-Undang Merek. Urgensi Rancangan 

Undang-Undang Merek menjadi Undang-Undang Merek sebagai 

berikut: 

1. Perluasan definisi merek; 

Definisi merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001, menyatakan bahwa:  

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, 

huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa. 

 

Definisi merek menurut Pasal 1 ayat (1) Rancangan 

Undang-Undang Merek, menyatakan bahwa: 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis 

untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan 

atau disediakan oleh orang atau/badan hukum dalam 

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 

    

Selain itu, menurut Pasal 2 ayat (3) Rancangan Undang-

Undang Merek, menyatakan bahwa: 

 Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, 

logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna, termasuk didalamnya bentuk 3 dimensi, suara, 

hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur-

unsur tersebut. 
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Berdasarkan perbedaan kedua definisi di atas, penulis 

menarik kesimpulan bahwa di dalam Rancangan Undang-Undang 

merek terdapat perluasan lingkup perlindungan merek, yang 

ditambahkan meliputi: bentuk 3 dimensi, suara dan hologram. 

2. Pemohonan pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol 

  Madrid; 

Pelayanan pendaftaran merek di Indonesia diperluas dengan 

fasilitas permohonan pendaftaran merek ke negara-negara lain 

berdasarkan Protokol Madrid. Pendaftaran merek internasional 

berdasarkan Protokol  Madrid (Protocol Relating to the Madrid 

Agreement Concerning the  International Registration of Marks) 

memberikan kemudahan bagi pelaku  usaha dalam mendaftarkan 

merek secara internasional di beberapa negara anggota Protokol 

Madrid. Berdasarkan sistem ini, pendaftaran merek di 

 beberapa negara yang juga anggota Protokol Madrid, dapat 

dilakukan sekaligus dengan membuat satu permohonan. Dengan 

demikian, biaya pendaftaran merek akan menjadi lebih murah dan 

efisien. 

3. Dipercepatnya sistem pemeriksaan permohonan merek; 

   Proses permohonan merek yang semula diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, melalui proses 

pemeriksaan permohonan setelah melewati tahap administrasi 

adalah tahap substansif dan publikasi. Pada tahap substantif, 
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permohonan yang dianggap tidak melanggar Pasal 4, 5, dan 6 akan 

diteruskan pada tahap publikasi selama 3 bulan.  

   Keberatan dari pihak ketiga, maka permohonan akan 

diperiksa kembali. Proses permohonan merek tersebut 

 memakan waktu pemeriksaan dua kali, sehingga sangat tidak 

efektif dan memakan waktu lama. Oleh karena itu perlu 

disederhanakan dengan perubahan terhadap alur prosesnya dalam 

Rancangan Undang-Undang  tentang Merek menjadi lebih cepat, 

dengan cara dilaksanakannya  pengumuman terhadap permohonan 

sebelum dilakukannya pemeriksaan  substantif. Sehingga, proses 

pemeriksaan permohonan pendaftaran merek menjadi lebih 

singkat. 

4. Diterapkan persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran 

  merek; 

  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek 

tidak menerapkan  ketentuan tentang persyaratan minimum 

dalam permohonan pendaftaran. Sedangkan, dalam Rancangan 

Undang-undang Merek mengarur persyaratan minimum yaitu 

permohonan pendaftaran merek dapat diajukan hanya dengan 

mengisi formulir dan membayar biaya permohonan kelengkapan 

persyaratan lainnya dapat disusulkan. 

5. Perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek/pengalihan hak 

merek  dapat dilakukan pada saat proses permohonan merek; 
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   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

mengatur tentang perubahan nama/alamat/pengalihan hak baru 

 dapat dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek yang 

diajukan sudah terdaftar. Sedangkan, dalam Rancangan Undang-

Undang Merek telah diatur bahwa karena Indonesia telah 

meratifikasi Trademark Law  Treaty (TLT), maka perubahan 

nama/alamat/pengalihan hak dapat  diajukan pada tahap proses 

permohonan merek. 

5. Diperbolehkannya permohonan perbaikan terhadap sertifikat 

merek  (untuk perbaikan nama dan alamat pemilik merek) yang 

disebabkan oleh kesalahan pemohon; 

  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur 

mengenai permohonan merek yang sudah diajukan tidak dapat 

dilakukan perubahan  atau koreksi, kecuali permohonan merek 

sudah terdaftar. Sedangkan,  Rancangan Undang-Undang Merek 

terdapat pengaturan mengenai perbaikan atau koreksi dapat 

dilakukan terhadap permohonan pendaftaran merek. 

6. Permohonan jangka waktu perlindungan perpanjangan merek 

  terdaftar; 

   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

mengenai permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan 

merek dapat  diajukan dalam batas waktu 12 bulan sebelum 

jangka waktu perlindungan  berakhir. Sedangkan, Rancangan 
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Undang-Undang Merek terdapat ketentuan yang menyatakan 

bahwa pemilik merek diberikan  kesempatan tambahan untuk 

dapat melakukan perpanjangan mereknya  sampai 6 bulan 

setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek.  Ketentuan 

ini dimaksudkan agar pemilik merek terdaftar tidak dengan  mudah 

kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya 

 keterlambatan dalam mengajukan permohonan perpanjangan 

pendaftaran merek. 

7. Diakomodasinya ketentuan mengenai pembatalan merek yang 

sama  dengan indikasi geografis; 

8. Diakomodasinya ketentuan mengenai merek generik; 

9. Pengumuman permohonan merek dilakukan melalui sarana 

elektronik dan/atau sarana lainnya; 

  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, 

mengenai pengumuman permohonan merek hanya dilakukan 

dalam Berita Resmi  Merek. Sedangkan, Rancangan Undang-

Undang Merek diatur bahwa sistem jaringan dokumentasi dan 

informasi merek melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya 

yang dapat diakses secara nasional dan internasional. 

10.  Diakomodasinya ketentuan tentang Tindak Pidana Merek yang 

mengancam kesehatan dan/atau keselamatan jiwa manusia dan 

lingkungan hidup 
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2.7 Kerangka Berpikir 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan 

ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan 

menganalisisnya. Disamping itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
30

  

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dalam kajian 

normatif/doktrinal.
31

 Tipe penelitian yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian 

analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional 

yaitu aturan mengenai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan TRIPs 

Agreement. 

 

 

 

 

                                                           
30

 Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1981 hlm. 43.   
31

 Soetandyo Wigyosubroto, Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya), Jakarta: 

HuMa, 2002, hlm. 147 



 

 

68 
 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Peter Mahmud Marzuki membagi macam-macam pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian hukum yaitu:
32

 pendekatan undang-undang 

(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 

(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), 

pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua 

Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani.
33

 Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun  2011 menyatakan bahwa: 

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan 

dibentuk atau ditetaopkan oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

 

Jenis dan hierarki Perundang-undangan Republik Indonesia diatur 

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan 

bahwa: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

 1945; 

 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

                                                           
32

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2014, hlm. 93 
33

  Ibid., hlm. 133.   
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 c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

 Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

Sumber hukum internasional diatur dalam Pasal 38 Statuta 

Mahkamah Internasional, antara lain sebagai berikut:
34

 

(1) Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun 

khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara 

tegas oleh negara-negara yang bersengketa; 

(2) Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan 

umum yang telah diterima sebagai hukum; 

(3) Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang 

beradab; 

(4) Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling 

terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan 

untuk menetapkan kaidah hukum. 

 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) penulis gunakan 

karena pendekatan perundang-undangan mempelajari adakah konsistensi 

antara Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. TRIPs Agreement sebagai 

perjanjian internasional yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual, yang 

salah satunya di bidang merek. TRIPs Agreement mengikat negara peserta 

perjanjian sehingga negara peserta memiliki kewajiban untuk melaksanakan 

ketentuan dalam TRIPs Agreement, dan ketentuan dalam TRIPs Agreement 

seharusnya konsisten dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek. 

                                                           
34

 Mokhtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes,  Pengantar Hukum Internasional, Bandung: P.T. 

Alumni, 2003, hlm. 114-115 
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Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan karena belum 

ada aturan hukum yang secara khusus mengatur perlindungan hukum merek 

terkenal untuk barang tidak sejenis. Sesuai dengan penelitian tersebut maka 

penulis harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam 

penelitian ini. Dalam membangun konsep, penulis harus berdasar dari 

doktrin-doktrin, prinsip-prinsip hukum dan substansi dasar hukum 

internasional serta hukum merek, sehingga penulis mampu menganalisis 

permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Pada akhirnya penelitian ini 

akan menghasilkan kerangka konseptual atas suatu produk hukum dalam 

bentuk Peraturan Pemerintah tentang merek terkenal untuk barang tidak 

sejenis.  

 

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu 

penelitian terhadap data sekunder.
35

 Penelitian hukum normatif atau biasa 

disebut penelitian yuridis normatif, terdiri atas: 
36

 

(1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; 

(2) Penelitian terhadap sistematika hukum; 

(3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum (vertikal dan horizontal); 

(4) Penelitian sejarah hukum; 

(5) Penelitian perbandingan hukum.  

 

 

 

                                                           
35

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990, hlm. 11. 
36

  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 12. 
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Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi hukum (vertikal dan horizontal). Penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi hukum bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh mana 

suatu perundang-undangan sinkron atau serasi satu sama lainnya, baik secara 

vertikal maupun horizontal. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum 

secara vertikal untuk menganalisis apakah suatu peraturan perundang-

undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan 

antara satu dengan yang lain. Sedangkan, penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi hukum secara horizontal untuk menganalisis bahwa peraturan 

perundang-undangan yang sederajat dan termasuk bidang yang sama tersebut 

tidak saling bertentangan. 

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dapat dilakukan dengan 

cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur 

masalah merek terkenal, khususnya untuk barang tidak sejenis. TRIPs 

Agreement sebagai perjanjian internasional memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi, sehingga peneliti dapat melakukan apakah TRIPs Agreement, 

khususnya Pasal 16 ayat (3) sinkron dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek, khususnya Pasal 6 ayat (2). 

 

3.4 Sumber-sumber Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber-sumber 

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang dapat dibedakan menjadi 
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bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.
37

 Bahan-

bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas.
38

 Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun, bahan-

bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti: publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas 

putusan pengadilan.
39

 Selain itu, peneliti disini akan menambahkan bahan 

hukum tersier, sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu 

kamus hukum, dan kamus. 

3.4.1 Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. 

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum 

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Selain itu, bahan hukum primer yang 

digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu perjanjian internasional. 

Jadi, bahan hukum primer terdiri atas: 

 

                                                           
37

  Ibid., hlm. 141. 
38

  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153. 
39

 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit.,hlm. 181 
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1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. Vienna Convention on the Law of Treaties, 1968 

3. Statuta Mahkamah Internasional 

4. Paris Convention For The Protection of Industrial Property 1967 

5. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Organization/TRIPs Agreement 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau 

Jasa Bagi Pendaftaran Merek 

10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012 jo. Putusan   

Mahkamah Agung Nomor 697 K/Pdt.Sus/2011 jo. Putusan Pengadilan 

Niaga Nomor 39/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai sengketa merek 

IKEA 

11. Putusan Nomor 06/Merek/2001/PN.NIAGA.JKT.PST 

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder digunakan penulis sebagai petunjuk ke arah 

mana penulis melangkah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku 

hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, 

kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
40
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Selain itu, untuk menguatkan peneliti dalam mengidentifikasi dan 

menganalisis fakta secara akurat serta menemukan isu hukum atas fakta 

tersebut, peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber 

yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yang dapat menjadi bahan hukum 

sekunder. Jadi, bahan hukum sekunder, terdiri atas: 

1. Buku-buku hukum 

2. Skripsi hukum 

3. Tesis hukum 

4. Disertasi hukum 

5. Jurnal hukum 

7. Komentar-komentar atas putusan pengadilan 

8. Rancangan Undang-Undang 

3.4.3 Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus hukum, kamus, dan lain-lain.
41

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini 

dilakukan dengan studi pustaka baik terhadap bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan 
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topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber-

sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.  

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan diatas, maka teknik 

pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka. Studi 

pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari 

buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan 

dengan cara menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum tersebut 

di atas. Berdasarkan fungsi kepustakaan, dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu 

antara lain:
42

 

a. Acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-

informasi lain yang bersifat umum, misalnya buku-buku, indeks, 

ensiklopedia, dan sebagainya. 

b. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya 

jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur dan 

sebagainya. 

 

Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan sistem kartu, dimana 

bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 

dipaparkan, disistematisasikan kemudian dianalisis guna mengintrepretasikan 

hukum yang berlaku. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang 

diperoleh kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan menurut relevansinya 

terhadap permasalahan yang akan diteliti, kemudian dikaji, dibahas, 

dipaparkan dan disusun secara sistematis yang pada akhirnya dianalisis. 

Reaksi kritis penulis dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan cara 

menarik simpulan, saran dan komentar yang bersifat pribadi.  
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Selanjutnya, pembahasan dilakukan secara deskriptif analitis. 

Dekskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh 

suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik tertutama mengenai 

fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam 

penelitian ini. Analitis artinya ada gambaran yang diperoleh tersebut 

dilakukan analisis dengan cermat sehingga sehingga dapat diketahui tujuan 

dari penelitian dan membuktikan permasalahan sebagaimana telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah. Pengkajian deskriptif analitis dilakukan 

dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan 

mengevaluasi hukum positif yang berlaku bagi merek terkenal untuk tidak 

sejenis. 

 

3.6 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Tahap pengolahan dan menganalisis bahan hukum merupakan langkah 

setelah pengumpulan bahan hukum. Semua bahan hukum yang telah didapat 

dari hasil penelitian diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. 

Adapun bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, baik 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier 

penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam 

penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, yang penulis lakukan di 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, K. SANTOSO & PARTNERS 

(ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW Patent & Trademark Attorney) 

dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian ini mengenai perlindungan 

hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis (analisis perbandingan Pasal 

16 ayat (3) TRIPs Agreement dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001). Penelitian tersebut menghasilkan dan memberikan 

keterangan sebagai berikut:  

 

4.1.1 Kasus IKEA melawan IKEMA (INTER IKEA SYSTEM B.V  

     melawan PT. ANGSA DAYA) 

 Kasus IKEA dan IKEMA, Putusan Peninjauan Kembali 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 165 PK.PDT.SUS/2012 

tertanggal 18 Januari 2013 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 

697 K/PDT.SUS/2011 tertanggal 5 Januari 2012 jo. Putusan Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39 

MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 26 Juli 2011. Para 
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pihak dalam kasus ini adalah INTER IKEA SYSTEM B.V sebagai 

termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat 

melawan PT. ANGSA DAYA sebagai Pemohon Peninjauan Kembali 

dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam perkara kelas barang milik 

Pemohon Peninjauan Kembali  dan barang milik Termohon Peninjauan 

Kembali tidak ada persamaan pada pokoknya. 

 INTER IKEA SYSTEM B.V merupakan suatu perseroan yang 

didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda, beralamat di 2 

Hullenbergweg, Nl-1101 BL, Amsterdam, the Netherland yang 

bergerak dibidang produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga 

serta keperluan kantor yang berasal dari negara Swedia dengan 

menggunakan merek dagang IKEA. Penggunaan merek IKEA 

mempunyai arti dan sejarah, yang diciptakan oleh Ingvar Kamprad. 

IKEA pertama kali didaftarkan sebagai nama merek dagang di negara 

Swedia pada tahun 1943 dan semenjak saat itu merek Ikea milik 

Penggugat telah terdaftar di 75 (tujuh puluh lima) negara dengan 1300 

(seribu tiga ratus) registrasi merek serta 215 (dua ratus lima belas) 

perusahaan perjanjian penggunaan merek dan nama perniagaan Ikea di 

40 (empat puluh) negara.  

 Kasus peniruan merek terkenal untuk barang tidak sejenis pada 

kasus ini dimulai dengan diketahui adanya merek IKEMA yang 

terdaftar dalam daftar umum merek di Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual c.q Direktorat Merek  atas nama/milik Tergugat I (PT. 
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Angsa Daya) dengan nomor registrasi: IDM000247161, tertanggal 14 

Mei 2010 dengan uraian warna hitam dan putih, melindungi jenis 

barang kelas 19.  

 IKEA sebagai merek terkenal merasa dirugikan dengan adanya 

merek IKEMA, meskipun didaftarkan dengan kelas barang yang tidak 

sejenis. Merek IKEMA terdaftar pada kelas 19, sedangkan Merek IKEA 

terdaftar pada kelas 11, 21, 24, 35 dan 42. Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya mengenai kasus 

IKEA dan IKEMA menerapkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001, sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung 

pada tingkat Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukumnya 

menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf b mengatur mengenai barang 

sejenis tidak dapat diterapkan dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tidak dapat diterapkan dalam kasus IKEA dan 

IKEMA karena Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai merek 

terkenal untuk barang tidak sejenis belum ada. 

 

4.1.2 Pertimbangan Hukum dalam Kasus IKEA melawan IKEMA 

(Inter IKEA System B.V melawan PT. Angsa Daya) 

a) Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 

39/Merek/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst 

 DALAM EKSEPSI : 
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  Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam jawabannya 

mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim pertama-tama akan 

mempertimbangkan eksepsi tersebut; 

  Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya 

mengemukakan sebagai berikut: 

 Gugatan Penggugat adalah Prematur, sebab pada saat 

diajukan gugatan ini Penggugat belum dan/atau tidak 

mengajukan permohonan merek kepada Ditjen HKI untuk 

merek IKEA di kelas 19 sebagaimana yang dipersyaratkan 

oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek 

khususnya diatur dalam Pasal 68 ayat (2) dan didasarkan 

ketentuan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan 

Prematur dan selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 

  Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi 

Tergugat I dimana eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut 

akan dipertimbangjan dalam pertimbangan pokok perkara oleh karena itu 

eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; 

 DALAM POKOK PERKARA : 

  Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

  Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal dan 

ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka pihak Penggugat dibebani 

kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut; 
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  Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

 Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas merek IKEA 

sebagai merek terkenal yang sudah terdaftar di berbagai 

negara di dunia dalam berbagai kelas termasuk kelas 19 

yang terdaftar di negara Prancis dan Negara Jepang; 

 Bahwa di Indonesia merek IKEA juga telah terdaftar 

dengan nomor Register: IDM000092006 kelas 21, 

IDM000092007 kelas 24, IDM000092008 kelas 11, 

IDM000092009 kelas 35 dan IDM000092010 kelas 42; 

 Bahwa Penggugat selaku pemegang merek IKEA dalam 

menjalankan usaha melakukan kerja sama dengan pihak 

lain yang dituangkan dalam perjanjian pemakaian merek 

dan nama perniagaan IKEA dengan lebih kurang 215 

perusahaan di 40 negara di dunia dan penggugat telah 

memakai merek IKEA sejak tahun 1943; 

 Bahwa tergugat I mendaftarkan merek IKEMA pada 

tergugat II atas nama tergugat I PT Angsa Daya dengan 

nomor register: IDM000241761 tanggal 14 Mei 2010 

dengan uraian warna hitam dan putih kelas 19; 

 Bahwa merek IKEMA mempunyai persamaan pada 

keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan IKEA 

milik Penggugat hal ini ditunjukkan oleh adanya kemiripan 
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yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol 

antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat 

menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai 

bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi 

antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang 

terdapat dalam merek tersebut; 

 Bahwa tergugat I mendaftarkan merek IKEMA berdasarkan 

itikad tidak baik dengan cara meniru, menjiplak dan 

membonceng keterkenalan merek IKEA; 

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya 

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada 

pokoknya sebagai berikut; 

 Bahwa tergugat I adalah pemohon yang sah dan beritikad 

baik atas permohonan pendaftaran merek IKEMA kelas 19 

dengan nomor D002006-040592 tanggal 13 Desember 

2006; 

 Bahwa sebagai pemohon yang beritikad baik Tergugat I 

dalam mengajukan permohonan (aplikasi) atas merek 

dagangnya telah melakukan penelusuran (pemeriksaan) 

terlebih dahulu pada merek yang telah didaftar 

(memperoleh nomor registrasi) oleh Tergugat II atau 

Ditjen HKI terhadap merek atau badan usaha (perusahaan) 

yang dianggap IDENTIK atau SIMILAR untuk 
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menghindari persamaan pada pokoknya maupun secara 

keseluruhan agar dalam permohonannya tidak melanggar 

ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek; 

 Bahwa penggugat telah mengakui adanya perbedaan atas 

merek tersebut sebagaimana diuraikan oleh penggugat 

pada point 1 dan point 9 surat gugatan penggugat; 

 Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada point 20, 

21, 23 dan 24 dalam gugatannya sebab merek yang 

diciptakan Tergugat I adalah merupakan Intellectual Asset 

milik Tergugat I yang apabila dilihat, dieja, dibaca dan 

diucapkan oleh seorang awam sekalipun sangat jelas 

sekali perbedaan penulisan, bunyi, pelafalan maupun ejaan 

hurufnya antara kata IKEMA dan IKEA, sehingga 

kembali Tergugat I tegaskan bahwa dalil dari penggugat 

hanya didasari oleh pertimbangan Penggugat sendiri dan 

hanya untuk kepentingannya sendiri serta terkesan sangat 

dipaksakan, sehingga menurut Tergugat I tujuan dari 

gugatan Penggugat yaitu hanya ingin menghancurkan dan 

merusak merek IKEMA milik Tergugat I dengan cara 

mengaburkan dan/atau menjadikan tidak jelas antara 

merek IKEMA dengan merek IKEA walaupun sudah 

sangat jelas kedua merek tersebut berbeda baik dari bunyi, 
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penulisan, pelafalan maupun ejaan. Oleh karena itu dalil 

penggugat tersebut haruslah ditolak; 

 Bahwa Tergugat II berpendapat tentang perhal merek 

terkenal adalah ditujukan untuk barang dan atau jasa yang 

tidak sejenis dan apabila dicermati dalam sengketa ini 

merek yang telah terdaftar atas nama tergugat I adalah 

merek IKEMA dalam kelas 19 sedangkan merek 

penggugat yang terdaftar adalah merek IKEA dalam kelas 

24, kelas 11, kelas 16 , kelas 20, kelas 21, kelas 35 dan 

kelas 42; 

 Bahwa pendaftaran merek dari tergugat I telah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan di bidang merek 

dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 

dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang merek dan didaftarkan dengan itikad baik; 

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya 

maka pihak Penggugat telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat-

surat yang diberi kode bukti P-1 sampai dengan P-181 bukti-bukti mana 

telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asliya serta telah 

dilegalisir; 

Menimbang, bahwa pihak tergugat I guna membuktikan dalil 

sangkalannya telah mengajukan di persidangan bukti-bukti surat yang 

diberi kode bukti TI-1 sampai deng TI-21, bukti-bukti mana telah diberi 
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materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah 

dilegalisir, sedangkan tergugat II tidak mengajukan bukti sama sekali; 

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban tergugat 

I dan tergugat II, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara 

ini adalah; 

1. Apakah gugatan penggugat bersifat prematur dan berhak  

       mengajukan gugatan dalam perkara a quo ?; 

2. Apakah merek IKEA milik Penggugat adalah merek terkenal ?; 

3. Apakah merek IKEA milik Penggugat mempunyai persamaan     

       pada pokoknya dengan merek IKEMA milik Tergugat ?; 

4. Apakah pendaftaran merek IKEMA milik Tergugat dilakukan  

       dengan itikad tidak baik ?. 

Menimbang, sebagaimana didalilkan tergugat didalam eksepsinya 

bahwa gugatan penggugat adalah bersifat prematur oleh karena saat 

diajukan gugatan ini penggugat belum dan/atau tidak mengajukan 

permohonan merek kepada Ditjen HKI untuk merek IKEA di kelas 19 

sebagaimana disyaratkan pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek 

sehingga penggugat belum dapat mengajukan gugatan pembatalan 

terhadap merek tergugat I; 

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU 

No. 15 tahun 2001 tentang merek yang berbunyi “Pemilik merek yang 

tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal dan dari 
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bukti surat P113 s/d P117 terbukti Penggugat telah mendaftarkan merek 

IKEA dalam kelas 21, kelas 24, kelas 11, kelas 35 dan kelas 42; 

Menimbang, bahwa mencermati isi surat gugatan penggugat, 

ternyata dasar gugatan penggugat adalah didasarkan bahwa merek IKEA 

adalah merek terkenal di dunia, penaftaran merek IKEMA milik tergugat 

I menurut Penggugat adalah untuk membonceng keterkenalan merek 

milik Penggugat yang telah dipakai lebih kurang 68 tahun sehingga 

Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata telah 

mendaftarkan mereknya ke kantor Ditjen HKI dan gugatan a quo 

didasarkan kepada dalil merek terkenal, maka menurut Majelis Hakim 

gugatan a quo tidak Prematur dan Penggugat berwenang mengajukan 

gugatan terhadap merek milik tergugat I; 

Menimbang, bahwa selanjutya dipertimbangkan tentang apakah 

merek IKEA milik Penggugat adalah merek terkenal ?: 

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan bahwa suatu 

merek sebagai merek yang sudah terkenal, penjelasan pasal 6 ayat (1) 

huruf b menyebutkan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang    

usaha yang bersangkutan; 

b.  Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yanggencar 

dan besar-besaran; 

c. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; 
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d. Bukti pendaftaran merek tersebut dibeberapa negara. 

Ad. a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang 

usaha yang bersangkutan. 

Menimbang, bahwa UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek tidak 

menyebutkan secara tegas dengan apa yang dimaksud pengetahuan 

umum masyarakat “atau” tingkat masyarakat manakah yang dimaksud 

“Dengan tidak disebutkan mengenai hal tersebut maka dapat diartikan 

bahwa UU No. 15 Tahun 2001 ini tidak mempersoalkan apakah 

keterkenalan suatu merek itu harus meliputi pengetahuan umum 

masyarakat untuk tingkatan tertentu, atau keterkenalan suatu merek 

digantungkan pada fakta yang dibuktikan oleh si pemilik merek bahwa 

mereknya itu dikenal oleh masyarakat umum/luas; 

Bahwa pengetahuan umum masyarakat tersebut tentunya 

diperoleh dari hasil adanya promosi yang gencar dan besar-besaran; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-118, P-119, P-120 s/d P-

131, P-16 tentang kegiatan dan promosi yang dilakukan oleh Penggugat 

hal ini telah membentuk pengetahuan dan pengenalan masyarakat 

terhadap produk Penggugat dengan merek IKEA yang dimiliki oleh 

Penggugat telah menjadi pengetahuan masyarakat dunia dan Indonesia 

khususnya; 

Ad. b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang  

gencar dan besar-besaran. 
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  Bahwa reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dipandang 

sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Para pelaku 

usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan 

mempertahankan kualitas produk kepada para konsumen. Kalangan 

pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk 

keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau 

mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada; 

  Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-118, P-119, P-149 

s/d P-161, terbukti Penggugat telah melakukan kegiatan promosi dan 

publikasi yang meluas, gencar dan besar-besaran serta terus menerus, 

dimana terbukti produk barang Penggugat telah dikirim dan dipasarkan di 

negara Kanada dan negara lainnya di dunia; 

Ad. c. Investasi dibeberapa negara di dunia yang dilakukan oleh 

pemiliknya 

Menimbang, bahwa IKEA telah didaftarkan diberbagai negara di 

dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Singapura, Hongkong, 

Thailand, Kanada, Jerman, Israel, Swiss, Swedia, India, Portugal, 

Malaysia, Mesir, Inggris, Afrika Selatan, Perancis, Peru, Iran, Selandia 

Baru, Kolumbia, dan Uni Eropa dan berinvestasi di negara tersebut; 

Ad. d. Bukti pendaftaran merek tersebut dibeberapa negara 

 Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 s/d 117 merek 

IKEA milik Penggugat selain terdaftar di Indonesia juga telah terdaftar 

dibeberapa negara yaitu, Amerika Serikat, Jepang, Australia, Singapura, 
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Hongkong, Thailand, Kanada, Jerman, Israel, Swiss, Swedia, India, 

Portugal, Malaysia, Mesir, Inggris, Afrika Selatan, Perancis, Peru, Iran, 

Selandia Baru, Kolumbia dan Uni Eropa; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut 

diatas, Majelis memandang bahwa merek IKEA Penggugat telah 

memenuhi kriteria-kriteria untuk disebut sebagai merek terkenal 

berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek No. 15 Tahun 

2001 dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) merek milik 

Penggugat tersebut harus dilindungi baik terhadap barang-barang sejenis 

maupun tidak sejenis; 

 Menimbang, bahwa dari bukti TI-1 berupa permintaan pendaftaran 

merek IKEMA dengan nomor agenda DOO2006-040592 tertanggal 13 

Desember 200, serta bukti TI-2 berupa sertifikat merek IKEMA 

tertanggal 14 Mei 200 No. IDM000247161, bukti mana membuktikan 

kalau merek IKEMA telah terdaftar sejak tanggal 14 Mei 2010 atas nama 

Tergugat I; 

 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan 

apakah merek IKEA milik Penggugat mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek IKEMA milik Tergugat I; 

 Menimbang, bahwa yang dimaksud persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU. No. 15 Tahun 

2001 adalah : “Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur 

yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat 
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menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara 

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun 

persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut; 

 Menimbang, bahwa UU No. 15 Tahun 2001 dalam Pasal 1 butir 1 

mendefiniskan pengertian merek adalah : “Tanda yang berupa gambar, 

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

dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa; 

 Menimbang, bahwa dari definisi tersebut di atas apabila 

dihubungkan dengan pengertian merek, maka yang dimaksud “unsur-

unsur yang menonjol” disini maksudnya adalah keseluruhan dari unsur-

unsur yang tertera pada merek itu sendiri, seperti unsur gambar, unsur 

nama, unsur kata, unsur huruf-huruf, unsur angka-angka, unsur susunan 

warna atau kombinasi diantaranya sebagai satu kesatuan; 

 Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung 

dalam Putusannya No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1988 

menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau 

mempunyai persamaan pada pokok dapat didiskripsikan: 

 sama bentuk (similarity of form); 

 sama komposisi (similarity of composition); 

 sama kombinasi (similarity of combination); 

 sama unsur elemen (similarity of elements); 

 persamaan bunyi (sound similarity): 
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 persamaan ucapan (phonetic similarity); atau  

 persamaan penampilan (similarity in apperance). 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pemahaman tersebut di 

atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cara untuk menentukan 

suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain 

atau tidak adalah dengan memperbandingkan kedua merek tersebut, 

dengan cara melihat secara visual persamaan dan perbedaan-

perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau 

perbedaan yang timbul dari unsur yang dominan atau essensial, sehingga 

apabila merek-merek tersebut diipastikan sama atau hampir sama, maka 

berarti pelanggaran merek telah terjadi; 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperbandingkan 

antara merek Penggugat IKEA dalam berbagai kelas dengan merek 

IKEMA kelas 19 milik Tergugat I terdapat fakta diantara keduanya 

sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut; 

Menimbang, bahwa unsur-unsur Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU 

No. 15 Tahun 2001 adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu 

dari unsur persamaan pada pokoknya telah terpenuhi maka berarti merek 

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 

pembandingnya; 

Menimbang, bahwa dari segi unsur yang dominan atau essensial 

antara merek Penggugat IKEA dan merek Tergugat I IKEMA unsur yang 

menonjol atau elemen merek yang dominan dari kedua merek tersebut 
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adalah kata IKEA yang terdiri dari 4 huruf (I, K, E dan A) dan kata 

IKEMA yang terdiri dari 5 huruf (I, K, E, M dan A) dengan perbedaan 

hanya pada huruf M yang disisipkan diantara huruf E dan A; 

Menimbang, bahwa dari segi persamaan bunyi ucapan (sound 

similarity); dimana ucapan suku kata pertama IKE adalah dominan dan 

diakhiri sama-sama huruf A sedangkan huruf M tidaklah dominan pada 

merek IKEMA sehingga menimbulkan persamaan bunyi diantara kedua 

merek tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan 

di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat 

telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, yaitu bahwa merek 

IKEA milik Penggugat adalah merek terkenal yang harus mendapat 

perlindungan hukum dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

merek IKEMA milik tergugat I adalah didasarkan kepada itikad tidak 

baik yaitu membonceng keterkenalan merek IKEA milik Penggugat; 

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah 

bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat masih dapat melumpuhkan 

dalil-dalil yang terbukti di atas; 

Menimbang, bahwa TI-3 s/d TI-6 berupa produk dan bungkus/dus 

dari Tergugat I, sedangkan TI-7 s/d TI-9 berupa kalender, stiker dan 

katalog yang dibuat oleh tergugat I yang dijadikan media promosi oleh 

Tergugat I; 
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Menimbang, bahwa bukti TI-10 berupa perbandingan merek 

IKEMA dan IKEA yang menurut Tergugat I tidak terdapat persamaan 

pada pokoknya antara merek IKEMA dan IKEA; 

Menimbang, bahwa bukti TI-11 s/d TI-21 berupa invoice yang 

membuktikan tentang pendistribusian barang produksi tergugat I dan 

bukti tentang merek lain yang juga mempunyai persamaan pada 

pokoknya namun tetap didaftarkan oleh Ditjen HKI; 

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I 

dimana bukti tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat kalau 

merek IKEA milik Penggugat adalah merek terkenal yang harus 

mendapat perlindungan hukum, mempunyai persamaan pada pokoknya 

dengan merek IKEMA milik Tergugat; 

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan hukum diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok 

gugatannya bahwa IKEA adalah merek terkenal dan mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan merek IKEMA milik Tergugat I dan 

oleh karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 2, 3, 4, 8, 9 dan 10 

dapat dikabulkan, sedangkan petitum nomor 5, 6 dan 7 harus ditolak oleh 

karena berada dalam domain hukum yang berbeda dalam perkara a quo 

yaitu tentang pendaftaran nama perusahaan; 

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam petitum 11 untuk 

menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara, karena gugatan 

Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas telah dikabulkan untuk 
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sebagain, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sepatutnya 

dihukum untuk membayar ongkos perkara; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

diatas maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian 

dan menolak selebihnya. 

b) Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 165/PK/Pdt.Sus/2012 

(PT. Angsa Daya melawan Inter IKEA System B.V) 

  Menimbang, bahwa terdapat alasan-alasan peninjauan kembali 

tersebut Mahkamah Agung berpendapat: 

  Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex 

Facti dan Judex Juris salah menerapkan hukum dengan pertimbangan 

sebagai berikut : 

  Bahwa kelas barang milik Pemohon Peninjauan Kembali (kelas 19) 

berbeda dengan kelas barang merek IKEA milik Termohon Peninjauan 

Kembali/Penggugat (kelas 11, 21, 24, 35 dan 42) sehingga dengan 

demikian penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang dijadikan dasar untuk 

adanya persamaan pada pokoknya tidak tepat. Selanjutnya Pasal 6 ayat 

(2) tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena Peraturan 

Pemerintah yang mengatur persyaratan tertentu tersebut belum diatur 

yaitu untuk menerapkan persamaan pada pokoknya untuk barang berbeda  

 kelas sehingga ketentuan Konvensi belum dapat diimplementasikan; 

  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah 

Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 
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permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon 

Peninjauan Kembali : PT. Angsa Daya tersebut dan membatalkan 

putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 

2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini 

dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini; 

  Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari 

Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan 

Kembali dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat 

peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali. 

 

4.2 Kasus AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A melawan PT. 

Adi Perkasa Buana 

Putusan Nomor 06/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST yang  para 

pihaknya dalam kasus ini adalah AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A 

sebagai Penggugat melawan PT. ADI PERKASA BUANA sebagai Tergugat 

I, Pemerintah Republik Indonesia; Cq. Departemen Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia; Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; Cq. 

Direktorat Merek dan Rahasia Dagang.  

AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A merupakan perusahaan yang 

didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum negara Switzerland, 

berkedudukan di: 16, Route de France, Le Chenit Le Brassus, Switzerland 

yang bergerak di bidang produksi jam-jam tangan untuk pria dan wanita yang 

menggunakan merek “AUDEMARS PIGUET” dan “AP”. Kedua merek 
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tersebut merupakan gabungan dan singkatan kata dari dua nama pendiri 

perusahaan yakni Jules-Louis Audemars dan Aguste Piguit. Merek “ 

AUDEMARS PIGUET” telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dibawah nomor 319.300, tanggal 

pendaftaran 15 Desember 1994 untuk melindungi jenis-jenis barang yang 

termasuk dalam kelas barang 14, yaitu logam-logam mulia serta campuran-

campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau yang 

disepuh dengan bahan-bahan hiasan, piring-piring dan pinggan-pinggan 

(kecuali pisau-pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok), hiasan tengah meja, 

asbak, geretan (pakai batu api), kotak tempat cerutu dan/atau sigaret, pipa 

cerutu/sigaret, peniti dasi, kancing manset, liontin/anting-anting (tidak 

termasuk kelas lain), perhiasan-perhiasan, permata, batu berharga dan kotak-

kotak untuk perhiasan.  

Sedangkan, merek “AP” telah terdaftar 11 Nopember 1995 dalam nomor 

316.580 yang juga melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 

barang 14, yaitu logam mulia, serta campuran-campurannya dan benda-benda 

yang dibuat dari bahan-bahan itu atau yang yang disepuh dengan bahan itu 

atau yang disepuh dengan bahan-bahan itu, yaitu barang-barang karya tangan, 

barang-barang hiasan, piring-piring dan pinggan-pinggan (kecuali pisau-

pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok), hiasan tengah meja, asbak, geretan 

(pakai batu api), kotak tempat cerutu dan/atau sigaret, pipa cerutu/sigaret, 

peniti dasi, kancing manset, liontin/anting-anting (tidak termasuk kelas lain), 

perhiasan-perhiasan, permata, batu-batu berharga; lonceng-lonceng dan jam-
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jam, yaitu segala macam/bentuk jam, jam tangan dan perlengkapannya, jam 

berdiri, jam dinding, jam meja, jam besar/kecil, beker dan pesawat-pesawat 

pengukur waktu lainnya, alat pengukur waktu yang tepat, pesawat untuk 

mengukur waktu dan mencatat waktu dengan tepat, pesawat pengukur waktu 

yang dipakai dalam olah raga, instalasi jadwal waktu, alat dan papan pencatat 

waktu, tali jam tangan, permukaan jam, kotak-kotak aloji, kotak-kotak untuk 

lonceng dan kotak-kotak untuk perhiasan.  

Kasus ini berawal dengan ditemukannya merek AP AUDEMARS 

PIGUET’ No. 419.402  dengan tanggal pendaftaran 25 Nopember 1998. 

Pendaftaran merek tersebut merupakan perpanjangan dari pendaftaran merek 

dibawah No. 238.167 tanggal 23 Agustus 1988 yang melindungi jenis-jenis 

barang yang termasuk dalam kelas barang 14. Dengan adanya merek “AP 

AUDEMARS PIGUET’ maka telah terjadi pelanggaran yaitu pemboncengan 

merek terkenal yang dilakukan “AP AUDEMARS PIGUET’ terhadap merek 

“AUDEMARS PIGUET” sehingga dapat menyesatkan (misleading) khalayak 

ramai dan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk mencapai suatu 

tujuan secara tidak jujur (dishonesty purpose), sehingga apabila perbuatan 

tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum. Selain itu, 

pemboncengan merek terkenal yang dilakukan merek “AP AUDEMARS 

PIGUET’ merupakan sikap yang tidak bertikad baik karena dapat 

menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang. Meskipun kelas 

barang antara merek “AUDEMARS PIGUET” dengan “AP AUDEMARS 

PIGUET’ berada dalam kelas yang sama, namun apabila diperbandingkan 
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satu sama lain tidak terdapat persamaan pada jenis barang satu sama lainnya 

sehingga terdapat perbedaan antara sifat, cara pembuatan dan tujuan 

pemakaian sehingga tidak terdapat persamaan antara barang yang diproduksi, 

berbeda kawasan pemasaran dan cara pemakaian, berbeda pemeliharaan yang 

diperlukan konsumen. Tidak adanya persamaan antara barang yang 

diproduksi, berbeda kawasan pemasaran dan cara pemakaian, berbeda 

pemeliharaan yang diperlukan konsumen, maka kasus ini merupakan kasus 

pemboncengan/peniruan merek untuk barang tidak sejenis. 

 

4.2.1 Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 

06/Merek/2001/PN.NIAGA.JKT.PST 

 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut diatas :  

 Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa 

Penggugat adalah pemilik merek terkenal AUDEMARS PIGUET yang 

telah terdaftar di Tergugat II pada tanggal 15 Desember 1994 dibawah 

nomor : 319.300 untuk jenis barang-barang dalam kelas 14 dan juga telah 

terdaftar di berbagai negara; selain itu Penggugat juga pemilik merek AP 

yang telah terdaftar di Tergugat II pada tanggal 11 Nopember 1995 

dibawah nomor : 316.850 untuk jenis barang-barang dalam kelas 14; 

akan tetapi ternyata Tergugat II juga telah mendaftarkan merek AP 

AUDEMARS PIGUET atas nama Tergugat I pada tanggal 25 Nopember 

1998 dibawah nomor : 419.402 sebagai perpanjangan pendaftaran merek 
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nomor : 238.167, tanggal 22 Agustus 1988 untuk jenis barang-barang 

dalam kelas 14; dan merek Tergugat I tersebut ternyata mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat dan hal 

tersebut dilakukan oleh Tergugat II dengan itikad tidak baik, yaitu untuk 

membonceng ketenaran merek Penggugat sehingga dapat menyesatkan 

(misleading) khalayak ramai tentang asal usul barang dan merupakan 

perbuatan yang tidak dibenarkan untuk mencapai suatu tujuan secara 

tidak jujur (dishonesty-purpose); oleh karena itu Penggugat memohon 

agar merek Tergugat I tersebut dibatalkan atau setidak-tidaknya 

dinyatakan batal; 

 Menimbang bahwa Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak 

mengirimkan jawabannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; 

 Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyangkal dalil gugatan 

Penggugat dengan mengemukakan hal-hal sebagi berikut 

- Bahwa sesuai dengan azas konstitutif yang dianut oleh 

Hukum Merek Indonesia yaitu bahwa pendaftaran merek 

melahirkan hak khusus bagi pemilik merek, maka 

Penggugat haruslah menghormati merek AP AUDEMARS 

PIGUET milik Tergugat I yang telah terdaftar di bawah 

nomor : 419.402, pada tanggal 22 Agustus 1998 yang 

merupakan perpanjangan merek terdaftar nomor : 238.167, 

tertanggal 22 Agustus 1988 untuk jenis barang-barang 

dalam kelas 14; 
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- Bahwa merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat I 

tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun 

keseluruhannya, karena masing-masing merek mempunyai 

daya pembeda satu sama lain dan jenis barangnya juga 

berbeda; 

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memnuhi unsur Pasal 68 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001; 

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya 

Penggugat telah mengajukan photo copy surat-surat bukti P-1 s/d P-12 

sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan diatas;  

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk mempertahankan dalil 

sangkaanya telah mengajukan photo copy surat bukti T.2.1;  

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak pula 

menyuruh kuasanya menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan 

patut; oleh karena itu perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat I; 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam 

perkara ini adalah : 

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik merek terdaftar 

AUDEMARS PIGUET dan merek AP; 

2. Apakah benar merek milik Penggugat termasuk merek terkenal (well 

known mark);  

3. Apakah benar merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada 

pokoknya dengan merek milik Tergugat I tersebut harus dibatalkan; 
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 Menimbang, apakah benar Penggugat adalah pemilik merek 

AUDEMARS PIGUET dan merek AP;  

 Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, diperoleh fakta 

bahwa merek AUDEMARS PIGUET telah terdaftar di Direktorat 

Jenderal HAKI (Tergugat II) pada tanggal 15 Desember 1994 dibawah 

nomor : 319.300 atas nama Societe Anonyme De La Manufacture 

D’horlogerie Audemars Piguet & cie untuk jenis barang dalam kelas 14;  

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P3a diperoleh fakta 

bahwa merek AP telah terdaftar atas nama Societe Anonyme De La 

Manufacture D’horlogerie Audemars Piguet & cie pada tanggal 11 

Nopember 1994 dibawah nomor : 316.580 untuk jenis barang-barang 

dalam kelas 14;  

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti 43b diperoleh fakta 

bahwa Societe Anonyme De La Manufacture D’horlogerie Audemars 

Piguet & cie telah berubah nama menjadi Groupe Audemars Piguet S.A. 

(Penggugat) dan perubahan nama tersebut telah dilaporkan kepada 

Tergugat II;  

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P2, P3a dan P3b tersebut 

diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pemilik merek 

terdaftar AUDEMARS PIGUET dan merek AP untuk jenis barang-

barang dalam kelas 14;  

Menimbang, bahwa apakah nomor merek milik Penggugat tersebut 

termasuk merek terkenal (well known mark);  
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Menimbang, bahwa kriteria merek terkenal menurut penjelasan pasal 

6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah 

pengetahuan umum masyarakat tentang suatu merek dibidang usaha yang 

bersangkutan, reputasi suatu merek yang diperoleh dengan promosi yang 

gencar dan besar-besaran, investasi diberbagai negara dan disertai bukti 

pendaftaran merek di berbagai negara;  

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 diperoleh fakta 

bahwa Penggugat telah membuat jadwal promosi barang-barang yang 

menggunakan merek AUDEMARS PIGUET disekitar 60 (enam puluh) 

negara di dunia, yaitu sepanjang tahun 2001;  

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-11 diperoleh fakta 

bahwa merek AUDEMARS PIGUET telah dipergunakan terhadap jenis 

barang berupa jam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 s/d P-10 diperoleh 

fakta bahwa merek AUDEMARS PIGUET milik Penggugat telah 

terdaftar dibeberapa negara antara lain : Malaysia, Hongkong, Korea 

Selatan, Jepang, Singapura dan Thailand; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-4 s/d P-11 

telah diperoleh fakta bahwa merek AUDEMARS PIGUET milik 

Penggugat telah terdafta di berbagai negara, yaitu Indonesia, Malaysia, 

Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Singapura dan Thailand; dan 

sepanjang tahun 2001 Penggugat telah menjadwal promosi barang-

barang yang menggunakan merek tersebut disekitar 60 (enam puluh) kota 
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di dunia; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa merek AUDEMARS 

PIGUET termasuk merek terkenal (well known mark);  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-11 tersebut diatas, 

ternyata merek AP milik Penggugat hanya terdaftar di Indonesia dan dari 

surat-surat bukti tersebut tidak satupun dapat dipergunakan untuk 

membuktikan bahwa Penggugat tekah berusaha untuk mempopulerkan 

merek AP tersebut, baik melalui promosi atau investasi diberbagai 

negara; oleh karena itu merek AP milik Penggugat tidak termasuk 

sebagai merek terkenal;  

Menimbang, bahwa apakah benar merek milik Penggugat 

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Tergugat; 

 Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan 

persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh 

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

yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik 

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur-

unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-

merek tersebut;  

 Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-12 yang sama 

dengan T.2.1 diperoleh fakta bahwa merek AP AUDEMARS PIGUET 

telah terdaftar atas nama PT. Adi Perkasa Buana (Tergugat I) pada 

tanggal 25 Nopember 1988 dibawah nomor : 419.402 sebagai 
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perpanjangan merek terdaftar nomor : 238.167, tanggal 22 Agustus 1988 

untuk jenis barang dalam kelas 14 yaitu : jam tangan/arloji, jam weker, 

jam dinding, jam meja dan alat pengukur waktu lainnya; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 diperoleh fakta 

bahwa merek AUDEMARS PIGUET milik Penggugat terdaftar di 

Indonesia untuk jenis barang-barang dalam kelas 14 yaitu logam-logam 

mulia serta campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan 

itu atau yang disepuh dengan bahan-bahan itu, yaitu : barang-barang 

karya tangan, barang-barang hiasan, piring-piring dan pingan-pingan, 

hiasan tengah meja, asbak, geretan, kotak tempat cerutu dan/atau sigaret, 

pipa cerutu/sigaret, peniti dan kancing manset, liontin/anting-anting, 

perhiasan-perhiasan, permata, batu berharga dan kotak-kotak untuk 

hiasan;  

 Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3a diperoleh fakta 

bahwa merek AP milik Penggugat terdaftar untuk jenis barang dalam 

kelas 14, yaitu logam mulia, setta campuran-campurannya dan bahan-

bahan yang dibuat dari bahan-bahan itu atau yang disepuh dengan bahan-

bahan itu, yaitu barang-barang karya tangan, barang-barang hiasan, 

piring-piring dan pinggan-pinggan, hiasan tengah meja, asbak, geretan, 

kotak tempat cerutu dan atau sigaret, pipa cerutu/sigaret, peniti dan 

kancing manset, liontin/anting-anting, perhiasan-perhiasan, permata, batu 

batu berharga, lonceng lonceng dan jam jam, yaitu segala macam bentuk 

jam, yaitu jam tangan dan perlengkapannya, jam dinding, jam berdiri, 
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jam meja, jam beker dan pesawat-pesawat pengatur waktu lainnya;  

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3a, P-12, T.2.1 

tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa merek AUDEMARS PIGUET 

milik Penggugat dan merek AP AUDEMARS PIGUET milik Tergugat I 

telah digunakan untuk barang yang tidak sejenis (not similar goods); 

akan tetapi merek AP milik Penggugat dan merek Tergugat I tersebut 

digunakan untuk beberapa jenis barang yang sama, yaitu jam tangan, jam 

beker, jam dinding, yaitu meja dan alat-alat pengukur waktu lainnya; 

 Menimbang, bahwa ternyata merek AP milik Penggugat telah 

terdaftar pada tanggal 11 Nopember 1994 sedangkan merek Tergugat I 

telah didaftar pertama pertama kali pada tanggal 22 Agustus 1988; oleh 

karena itu merek Tergugat I telah lebih dahulu didaftarkan dari pada 

merek AP milik Penggugat tersebut; oleh karena itu pula meskipun 

merek AP milik Penggugat dan merek AP AUDEMARS PIGUET 

mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis, akan 

tetapi oleh karena merek Tergugat I lebih dahulu didaftarkan dan ternyata 

merek AP milik penggugat tersebut bukanlah merek terkenal (well known 

mark), maka pendaftaran merek AP milik Penggugat tersebut tidak dapat 

dijadikan sebagai alasan untuk pembatalan merek Tergugat I berdasarkan 

azaz identical sign for identical goods or service sebagaimana dianut 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Konvensi Paris;  

 Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (3) Trips menentukan bahwa 

secara mutatis mutandis pasal 5 bis konvensi Paris akan berlaku untuk 
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barang-barang atau jasa yang tidak sejenis (not similar goods) dengan 

ketentuan bahwa pemakaian merek atas benda-benda atau jasa yang 

bersangkutan atau jasa-jasa dengan pemilik merek terkenal (indicated a 

connection between those goods or service) dan pemilik merek tersebut 

akan cenderung mendapatkan kerugian akibat pemakaian merek tersebut 

(likely to be damaged by such use);    

 Menimbang, bahwa meskipun merek terkenal AUDEMARS 

PIGUET milik Penggugat dan merek AP AUDEMARS PIGUET 

mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jenis barang yang berbeda, 

akan tetapi penggunaan merek AP AUDEMARS PIGUET oleh Tergugat 

I tersebut dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang yang 

menggunakan merek Tergugat I tersebut mempunyai hubungan atau 

berasal dari Penggugat, apalagi merek Penggugat tersebut telah 

digunakan Penggugat untuk jenis barang-barang berupa jam dan alat-alat 

pengukur waktu lainnya di beberapa negara seperti Malaysia, Hongkong, 

Korea Selatan, Jepang, Singapura, Thailand (bukti P-4 s/d P-10), 

sehingga akan membingungkan atau menyesatkan masyarakat tentang 

asal usul barang; dan dengan demikian juga penggunaan merek AP 

AUDEMARS PIGUET oleh Tergugat I hanyalah untuk membonceng 

ketenaran merek AUDEMARS PIGUET milik Penggugat; oleh karena 

itu pula Tergugat I didalam menggunakan merek AP AUDEMARS 

PIGUET tersebut telah dilandasi oleh itikad tidak baik (bad faith);  
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  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas, maka merek AP AUDEMARS PIGUET milik Tergugat I 

haruslah dibatalkan;  

  Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar merek AP 

AUDEMARS PIGUET dinyatakan sebagai merek milik Penggugat 

haruslah ditolak, sebab ternyata tidak satupun alat bukti yang diajukan 

dapat dipergunakan untuk mendukung tuntutan tersebut dan ternyata pula 

dalam posita gugatan Penggugat pernah hal demikian itu didalilkan; 

 Menimbang, bahwa oleh karena merek Tergugat I harus 

dibatalkan, maka Tergugat II diwajibkan untuk mencatat pembatalan 

tersebut dalam Daftar Umum Merek yang sedang berlaku dan berjalan; 

  Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat 

patut dikabulkan untuk sebagian; 

  Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan 

sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepantasnya 

dibebankan kepada Tergugat I; 

  Mengingat dan memperhatikan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 dan pasal-pasal dari peraturan yang berkaitan. 

4.3 Kajian Yuridis Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement dengan 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

4.3.1 Kajian Yuridis Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement 

  Sumber hukum kekayaan intelektual secara internasional terkait 

dengan merek terkenal adalah Paris Convention for the Protection of 
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Intellectual Property 1967 dan TRIPs Agreement. Pasal 6 bis Paris 

Convention for the Protection of Intellectual Property 1967 merupakan 

sumber hukum perlindungan internasional terhadap merek terkenal, yang 

menyatakan bahwa: 

 The countries of the Union undertake, ex officio if their 

legislation  so permits, or at request of an interested 

party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit 

the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an 

imitation, or a translation, liable to create confussion, of a 

mark considered by the competent authority of the country of 

registration or used to be well known in that country as being 

already the mark of a person entitled to the benefits of this 

convention and used for identical or similar goods. These 

provisions shall also apply when the essential part of the 

mark constitutes a reproduction of any such well-known mark 

or an imitation liable to create confussion therewith.
43

 

Terjemahannya adalah: 

Negara peserta diminta menolak, baik atas dasar perundang-

undangan merek yang dimiliki, atau atas dasar permintaan 

pihak yang berkepentingan, permintaan pendaftaran atau 

pembatalan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek 

yang sama dengan, atau merupakan tiruan dari atau 

menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang: a. 

menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara 

penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah 

dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak 

memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam 

konvensi; b. Digunakan untuk produk yang sama atau sejenis. 

 

Indonesia menjadi negara pihak dan terikat oleh Paris Convention 

pada tahun 1979 via Keppres No. 24 Tahun 1979. Akan tetapi, ratifikasi 

tersebut disertai dengan praktik reservasi terhadap Arts. 1-12 Paris 

Convention, termasuk di dalamnya ketentuan tentang merek terkenal 

(Art. 6 bis), sehingga dengan demikian ketentuan tentang merek terkenal 
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 WIPO, Paris Convention for Protection of Industrial Property of March 20 1883 as revised at 

Brussels on December 14, 1900, at Washington pn June 2, 1911, at Hague on November 6, 

1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958 and a Stockholm on July 14, 

1967 and as amended on September 28, 1979, Geneva, 1995, hlm. 8. 
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tidak berlaku bagi Indonesia.
44

 Implikasi dari keikutsertaan dalam TRIPs 

Agreement, pada 7 Mei 1997 pemerintah melakukan perubahan terhadap 

Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang pengesahan Paris Convention. 

Dalam Keppres No. 24 Tahun 1979 tersebut ratifikasi Paris Convention 

oleh Indonesia disertai dengan resevasi terhadap Arts. 1-12 Konvensi, 

termasuk di dalamnya ketentuan tentang merek terkenal (Art. 6 bis). 

Keppres No. 24 Tahun 1979 ini bertentangan dengan Art. 2(1) TRIPs 

Agreement dimana dalam Pasal tersebut didapati kaidah perintah bagi 

negara pihak TRIPs Agreement untuk mematuhi ketentuan Arts. 1-12 dan 

19 Paris Convention,
45

 karena alasan itu maka melalui Keppres No. 15 

Tahun 1997 pemerintah mencabut reservasi yang dilakukan oleh Keppres 

No. 24 Tahun 1979. 

Ketentuan lain yang mengatur mengenai merek terkenal adalah 

Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement. Kedua pasal 

tersebut mengakomodir ketentuan yang ada dalam Pasal 6 bis Paris 

Convention, yang berlaku secara mutatis mutandis. Pasal 16 ayat (2) 

memberikan perlindungan merek terkenal untuk barang sejenis, 

sedangkan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement diterapkan untuk merek 

terkenal barang tidak sejenis.  

Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement menyatakan bahwa: 

Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, 

mutatis mutandis, to services. In determining whether a 
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 Titon Slamet Kurnia dalam buku Komisi Hukum Nasional, Problematika Menciptakan Iklim 

Usaha Yang Kondusif, Jakarta Pusat: Komisi Hukum Nasional RI, 2011, hlm. 266. 
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 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Ekslusif, Surabaya: Airlangga 

University Press, 2006, hlm. 1-4. 
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trademark is wellknown, members shall take account of the 

knowledge of the trademark in the relevan sector of the 

public, including knowledge in the member concerned which 

has been obtained as a result of the promotion of the 

trademark. 

Terjemahannya adalah: 

Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) harus berlaku mutatis 

mutandis terhadap jasa. Dalam menentukan apakah suatu 

merek terkenal atau tidak, para anggota harus 

mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor 

publik relevan, termasuk pengetahuan anggota mengenai hal 

mana yang didapat sebagai hasil promosi atas suatu merek. 

 

 

 Pasal ini menetapkan kewajiban bagi badan berwenang negara-

negara anggota untuk memperhatikan faktor-faktor tertentu antara lain 

pada saat mengevaluasi suatu merek adalah merek terkenal atau tidak, 

negara anggota harus memperhatikan beberapa unsur kumulatif yaitu: (a) 

pengetahuan mengenai merek itu dalam sektor yang relevan bagi 

masyarakat; dan (b) pengetahuan di negara anggota yang bersangkutan 

yang telah diperoleh sebagai hasil promosi dari merek yang 

bersangkutan.
46

  

 Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement mengatur perlindungan merek 

terkenal bagi pemilik merek terkenal yang diperluas tidak hanya terbatas 

barang sejenis saja, tetapi juga meliputi barang dan jasa yang tidak 

sejenis. Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement menyatakan bahwa:
47

 

 Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, 

mutatis mutandis, to goods or services which are not similar 

to those in respect of which a trademark is registered, 

provided that use of that trademark in relation to those goods 

or services would indicate a connection between those goods 
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 Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang, 

PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 9 
47

 Suyud Margono, Loc. Cit., 
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or services and the owner of the registered trademark and 

provided that the interests of the owner of the registered 

trademark are likely to be damaged by such use. 

 Terjemahannya adalah:  

 Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku pula terhadap 

barang atau jasa yang tidak mirip dengan barang atau jasa 

untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang 

penggunaan dari merek dagang yang bersangkutan untuk 

barang atau jasa dimaksud secara tidak wajar akan 

memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau 

jasa tersebut dengan pemilik dari merek dagang terdaftar 

yang  bersangkutan. 

 

 Berdasarkan rumusan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement, maka 

Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) telah diakomodir dan diperluas 

perlindungan hukum merek terkenal yang tidak hanya untuk barang 

sejenis namun diberlakukan pula terhadap barang dan jasa tidak sejenis 

terdapat kriteria yaitu “jika terdapat kesan keterkaitan yang erat/indikasi 

adanya hubungan/confussion of business connection” antara barang dan 

jasa yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya, hal tersebut 

merupakan pertimbangan utama untuk menentukan apakah merek yang 

sama dengan merek terkenal tetapi didaftarkan untuk barang dan jasa 

tidak sejenis. Hal senada juga ditegaskan oleh Sudarto Gautama,
48

 bahwa 

pemakaian daripada merek berkenaan dengan benda-benda tersebut atau 

jasa bersangkutan akan memberikan “indikasi adanya suatu hubungan” 

antara barang-barang dan jasa pemilik daripada merek terdaftar dan 

kepentingan daripada pihak pemilik merek terdaftar ini akan cenderung 

mendapat kerugian karena pemakaian itu. 

                                                           
48

 Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam 

Rangka WTO, TRIPs), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 46. 
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  Unsur-Unsur Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement, yaitu: 

1. a trademark registered (harus merupakan merek terkenal yang 

terdaftar); 

  Definisi merek terkenal sampai saat ini belum memiliki definisi 

yang tetap, karena sampai saat ini masih menjadi perdebatan 

mengenai merek terkenal, mengingat kriteria atau batasan merek 

terkenal berbeda-beda baik dalam pendapat para ahli, peraturan 

internasional maupun nasional.  

 a. Yahya Harahap, kriteria merek terkenal antara lain:
49

 

a. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen 

b. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik 

c. Didukung oleh faktor-faktor sebgai berikut: 

- Presentasi nilai pemasaran yang tinggi; 

- Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya   

          wilayah pemasaran di seluruh dunia; 

- Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama; 

- Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang. 

 

 

 b. World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan 

 rekomendasi mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut:
50

  

1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the 

relevant sector of the public; 

2. the duration, the extent and geographical area of any use 

of the mark; 

3. the duration, the extent and geographical area of any 

promotion of the mark,including advertising or publicity 

and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods 

and/or services to which the mark applies; 
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  Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 86-88. 
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4. the duration and geographical area of any registration, 

and/or any  applications for registration, of the mark, to 

the extent that they reflect use or recognition of the mark; 

5. the record or succesful enforcement of rights in the mark, 

in particular, the extent to which the mark was recognized 

as well known by competent authorities; 

6.  the value associated with the mark. 

 

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426 

 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995, bahwa kriteria terkenal 

atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan 

tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi 

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada 

apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan 

regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi 

dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia. 

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486 

K/Pdt/1991, tanggal 25 November 1995, bahwa suatu merek 

termasuk dalam pengertian well-known marks pada prinsipnya 

diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-

batas transnasional. Karena itu, apabila terbukti suatu merek telah 

terdaftar di banyak negara di dunia, maka dikwalifisir sebagai 

merek terkenal karena telah beredar samapai ke batas-batas di luar 

negara asalnya. 

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 

K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002. Untuk menentukan 

kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman 
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pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan 

pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga 

didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah 

diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, 

disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa 

negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat 

pembuktian yang ampuh. 

f. Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 

1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang 

Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain, 

disebutkan di dalam Pasal 1 bahwa merek terkenal sebagai merek 

dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia 

oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis barang tertentu.  

g. Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 

1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal 

atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau 

Milik Badan lain. Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman R.I 

Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan merek terkenal adalah merek dagang yang secara 

umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan 

oleh sesorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar 

negeri.  
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h. Kriteria merek terkenal menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan rumusan pasal 

sebagai berikut: 

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek 

terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis 

dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum 

masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha 

yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula 

reputasi merek terkenal yang diperoleh karena 

promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di 

beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh 

pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek 

tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas 

belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat 

memerintahkan lemaga yang bersifat mandiri untuk 

melakukan survei guna memperoleh kesimpulan 

mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi 

dasar penolakan. 

 

 

 

 

i. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Titik 

 Tejaningsih mengenai merek terkenal:
51

 

Kriteria yang digunakan bagi hakim dalam 

menentukan keterkenalan suatu merek terkenal 

dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI No.1486/K/1991 tanggal 25 November 

1995 dimana disitu dapat kita lihat bahwa yang 

dimaksud dengan merek terkenal adalah apabila suatu 

merek telah beredar keluar dari batas-batas regional 

sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah 

beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan 

adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di 

berbagai negara. Selain itu, berdasarkan 
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Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

No. 022K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 

menyatakan bahwa untuk menentukan kriteria 

mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung 

berpedoman pada Yurisprudensi MA, selain 

didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, 

penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek 

yang bersangkutan yang telah diperoleh karena 

promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, 

disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di 

beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut 

menegaskan salah satu alat pembuktian yang ampuh. 

 

j. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Koen 

Santoso mengenai merek terkenal:
52

 

 Menurut saya, kriteria yang dapat dijadikan sebagai 

ukuran untuk menentukan keterkenalan suatu merek 

adalah terdaftar pertama kali (baik di luar negeri 

maupun di dalam negeri); masyarakat umum 

mengetahui (familiar) dengan merek tersebut 

(pengetahuan masyarakat) melalui iklan (publikasi) di 

berbagai media seperti koran, majalah, tabloid, 

spanduk, pamflet, radio; banyak konsumen yang 

membeli atau menggunakannya (untuk jasa); 

ketersediaan produk/jasa tersebar di beberapa negara; 

adanya ciri khas tertentu atas barang tersebut yang 

membedakan baarng tersebut dari barang lainnya. 

Menurut saya, yang menjadi batasan suatu merek 

dikatakan sebagai merek terkenal adalah terdaftar 

pertama kali (baik di luar negeri maupun di dalam 

negeri), merek dipakai secara terus menerus untuk 

produksi barang/atau jasa, dikenal oleh masyarakat 

luas, digunakan oleh masyarakat luas. 

 

 

k. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Adi 

 Supanto mengenai merek terkenal:
53

 

                                                           
52

 Dalam menentukan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, Konsultan Hak Kekayaan 

Intelektual, K. SANTOSO & PARTNERS (ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW 

Patents & Trademark Attorney) mengacu pada kriteria di atas. Keterangan ini penulis peroleh 

sebagai hasil wawancara penulis lakukan dengan Koen Santoso pada tanggal 18 April 2016 

pukul 14.00 WIB. 
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Menurut saya, kriteria untuk menentukan 

keterkenalan suatu merek dapat dilihat berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1486/K/1991 

tanggal 25 November 1995 dalam perkara merek 

“KNIRPS” serta Yurisprudensi MARI No. 

022K/N/HaKI/2002 tanggal 21 Desember 2002 dalam 

perkara pembatalan merek Cornetto, antara Unilever 

KW melawan PT. Campina Ice Cream Industry 

 

 

2. to goods or services which are not similar (digunakan terhadap barang 

atau jasa tidak sejenis); 

TRIPs Agreement tidak memberikan pengertian lebih lanjut 

mengenai barang atau jasa sejenis dan tidak sejenis. Tidak adanya 

penjelasan mengenai pengertian barang sejenis dan tidak sejenis 

dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional 

menimbulkan semakin sulitnya menentukan secara pasti pengertian 

barang sejenis maupun tidak sejenis. Pengaturan secara internasional 

hanya mengklasifikasikan kelas barang dan jasa dalam International 

Classification of Goods and Services for the Purposes of the 

registration of marks, yang sering disebut dengan nice agreement.  

Penentuan mengenai barang dan jasa tidak sejenis menurut Ibu 

Titik Tejaningsih, yang penulis peroleh dalam wawancara adalah:
54

 

Cara hakim mengindikasikannya untuk merek terkenal 

dalam barang tidak sejenis masih menjadi perdebatan bagi 

kami, iya karena kita tahu sendiri bahwa Peraturan 
                                                                                                                                                               
53

 Dalam menentukan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual mengacu pada kriteria di atas. Keterangan ini penulis peroleh sebagai 

hasil wawancara penulis dengan Kasubdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding 

Merek yang bernama Adi Supanto pada tanggal 4 April 2016 pukul 13.00 WIB. 
54

 Dalam menentukan suatu barang dikatakan sejenis maupun tidak sejenis Hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat, mengacu pada keterangan di atas. Keterangan ini diperoleh dari 

wawancara penulis lakukan dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa 

merek terkenal, yaitu Titik Tejaningsih pada tanggal 20 April 2016 pukul 09.00 WIB. 
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Pemerintah sampai hari ini dari tahun 2001 belum pernah 

terbit. Selain itu pengertian sejenis maupun tidak sejenis 

belum ada. Namun, bagi saya hal itu dapat kita cek lagi 

dalam pengaturan baik dalam perjanjian internasional 

maupun nasional. Penentuannya dapat menggunakan 

penentuan kelas barang dan jasa yang terdapat pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 maupun 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia akan 

dapat kita gunakan dalam menilai bahwa barang itu sejenis 

maupun tidak sejenis. Yurisprudensi Mahkamah Agung 

No. 279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang 

menyatakan bahwa untuk menentukan barang sejenis 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: a. persamaaan 

barang yang diproduksi; b. persamaan kawasan pemasaran 

dan cara pemakaian; c. persamaan pemeliharaan yang 

diperlukan konsumen; d. nyata-nyata membingungkan dan 

adanya kaitan erat antara barang merek yang satu dengan 

barang yang lain. Selain itu, Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

Agreement, diatur pula bahwa salah satu kriterianya bahwa 

merek itu digunakan untuk barang yang tidak sejenis 

merupakan syarat untuk dapat diterapkannya perlindungan 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis. 

Penentuan mengenai barang sejenis maupun tidak sejenis menurut 

 Ibu Koen Santoso, yang penulis peroleh dari wawancara adalah sebagai 

 berikut : 

Menurut saya, merek terkenal yang digunakan dalam 

barang tidak sejenis cara menilainya dengan menggunakan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2279/PK/Pdt/1992 

tanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa merek 

yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada 

keseluruhan adalah sebagai berikut: sama bentuk 

(similarity of form), sama komposisi (similarity of 

composition), sama kombinasi (similarity of combination), 

sama unsur elemen (similarity of elements), persamaan 

bunyi (sound similarity), persamaan ucapan (phonetic 

similarity), persamaan penampilan (similarity in 

appereance), selain itu penggunaan Pasal 16 ayat (3) 

TRIPs Agreement sangat perlu diterapkan, seperti 

“indicate a connection between those goods or services 

and the owner of the registered trademark” dan “the 

interest of the registered trademark are likely to be 

damaged by such use”. Meskipun, sampai saat ini 
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ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) ini belum diatur 

sepenuhnya lebih lanjut oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 sehingga perlindungannya 

masih mengalami kerancuan. Selain itu ada kriteria lain 

yang dapat digunakan dalam menentukan adanya 

persamaan atau perbedaan jenis barang dengan melakukan 

penulisanan berdasarkan: tujuan penggunaan barang, 

material penggunaan barang, core bussiness, segmen pasar 

dan lapisan konsumen. 
55

 

 

Penentuan mengenai barang sejenis maupun tidak sejenis menurut 

Bapak Adi Supanto, yang penulis peroleh dari wawancara adalah sebagai 

berikut : 

Menurut saya, merek terkenal yang digunakan dalam 

barang tidak sejenis cara mengindikasikannya adanya 

hubungan antara barang yang membonceng keterkenalan 

dengan merek terkenal adalah dengan menggunakan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 

2279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, meskipun hal 

ini hanya dapat diterapkan untuk barang sejenis, untuk 

barang tidak sejenis menurut saya dapat ditambahkan 

untuk mengindikasikannya dengan menggunakan Pasal 16 

ayat (3) TRIPs Agreement serta penggunaan itikad tidak 

baik seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 

 

 

3. that use of that trademark in relation to those goods or services would 

indicate a connection between those goods or services and the owner 

of the registered trademark (mengindikasikan adanya hubungan 

antara barang atau jasa itu dengan pemilik merek terkenal); 

Penentuan adanya hubungan antara barang atau jasa itu dengan 

pemilik merek terkenal melihat dari adanya persamaan yang 

                                                           
55

 Dalam menentukan barang sejenis maupun tidak sejenis  Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2279/PK/Pdt/1992 dan Pasal 

16 ayat (3) TRIPs Agreement. Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang penulis lakukan 

dengan Adi Supanto pada tanggal 20 April 2016 pukul 13.00 WIB. 
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menimbulkan kebingungan (likelihood of confussion). Dalam putusan 

Seventh Circuit antara Kennel Club of Chicago v. Mighty Star, Inc., 

ada atau tidaknya persamaan yang membingungkan (likelihood of 

confussion) bergantung pada faktor:
56

 

1) tingginya derajat persamaan dalam tampilan dan sugestif (the 

 degree of similarity between the marks in appearance and 

 suggestion; 

2) persamaan produksi (the similarity of product); 

3) persamaan kawasan dan cara pemakaian (the similarity of 

 area and manner of use); 

 4)  persamaan derajat perawatan (pemeliharaan yang diperlukan 

 oleh konsumen (the degree of care likely to be exercised by 

 consumers) 

 5)  kekuatan merek terkenal  

 6)  kebingungan yang nyata (actual confussion) 

 7)  diduga keras bahwa penyesatan dilakukan dengan sengaja 

 (intent of the alleged infrenger) 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu 

Titik Tejaningsih, terkait cara mengindikasikan hubungan antara 

barang atau jasa tidak sejenis dengan pemilik merek terkenal, sebagai 

berikut: 

 Cara hakim mengindikasikannya hubungan antara barang 

atau jasa tidak sejenis dengan pemilik merek terkenal yaitu 

barang yang menggunakan merek terkenal itu membuat 

khalayak ramai tersesat dan mengira bahwa barang itu 

berasal dari merek terkenal tersebut. Jadi konsumen itu 

mengira bahwa barang itu berada di bawah merek terkenal, 

misalnya penggunaan merek Prodo yang kalau di luar negeri 

dipakai untuk tas dan di Indonesia digunakan untuk hotel, hal 

ini jelas bahwa merek itu digunakan untuk barang berbeda 

sehingga membuat orang yang melihat itu akan mengaitkan 

barang itu dengan merek terkenal dan penggunaannya akan 

merugikan pemilik merek terkenal.
57

  

                                                           
56

 Yahya Harahap, Op.Cit. Hlm. 287 
57

 Dalam menentukan cara hakim mengindikasikan adanya hubungan antara barang yang meniru 

keterkenalan dengan merek terkenal Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengacu pada 

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dan itikad tidak baik. Keterangan ini diperoleh dari 

wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili 
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  Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Adi Supanto 

bahwa: 

Menurut saya, cara mengindikasikan adanya hubungan antara 

barang yang meniru dengan merek terkenal adalah dengan 

menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 2279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1992, 

meskipun hal ini hanya dapat diterapkan untuk barang 

sejenis, untuk barang tidak sejenis menurut saya dapat 

ditambahkan lagi untuk mengindikasikan adaya hubungan 

dengan pemilik merek terkenal dengan menggunakan Pasal 

16 ayat (3) TRIPs Agreement serta penggunaan itikad tidak 

baik seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001.
58

 

4. that the interest of the owner of the registered trademark are likely to 

be damaged by such use (adanya potensi kepentingan pemilik merek 

terkenal yang dirugikan). 

Adanya potensi kepentingan pemilik merek terkenal yang 

dirugikan, pemilik merek terkenal berpotensi mengalami kerugian dari 

“pencemaran” reputasi merek terkenal melalui penggunaan merek 

yang hampir mirip dengan merek terkenal sehingga seolah-olah 

produk tersebut berasal dari merek terkenal. Selain itu, kerugian 

secara potensial pemilik merek terkenal juga melalui kehilangan 

                                                                                                                                                               

sengketa merek terkenal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Hakim Titik Tejaningsih, 

pada tanggal 20 April 2016 pukul 09.00 WIB. 
58

 Dalam mengindikasikan adanya hubungan antara barang atau jasa dengan pemilik merek 

terkenal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia No. 2279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1992, Pasal 16 ayat (3) 

TRIPs Agreement dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Keterangan ini 

diperoleh dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubdit. Pelayanan Hukum dan 

Fasilitasi Komisi Banding Merek yaitu Adi Supanto pada tanggal 4 April 2016 Pukul 13.00 

WIB. 
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kesempatan dari pemilik merek terkenal untuk melebarkan usahanya 

hingga kepada produk barang atau jasa tidak sejenis lainnya.
59

 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu 

Koen Santoso terkait potensi kepentingan pemilik merek terkenal 

yang dirugikan adalah:
60

 

  Menurut saya kepentingan pemilik merek terkenal yang 

dirugikan karena adanya penggunaan mereknya lebih ke 

aspek ekonomis. Merek yang meniru merek terkenal akan 

dijual dengan harga yang lebih murah sehingga masyarakat 

akan mengira bahwa produk atau barang tersebut berasal dari 

merek terkenal, meskipun kualitas yang dimiliki merek biasa 

tersebut sangat jauh dengan kualitas asli produk dari merek 

terkenal. 

 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak 

Adi Supanto terkait potensi kepentingan pemilik merek terkenal yang 

dirugikan adalah:
61

 

 Menurut saya, kepentingan pemilik merek terkenal 

yang  dirugikan karena adanya penggunaan 

mereknya untuk barang  tidak sejenis bukan hanya 

dalam aspek ekonomi, namun yang  utama lebih ke 

penggerogotan citra dari merek terkenal itu.   

 Citra yang telah dibangun selama bertahun-tahun 

dengan biaya yang tidak sedikit akan luntur karena 

digunakan oleh merek lain yang dikira oleh masyarakat 

sebagai produk dari merek tersebut. Sehingga kerugian 

bukan hanya dirasakan  oleh pemilik merek terkenal 

                                                           
59

 Tim Lindsey, et.al., Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Bandung: PT. Alumni, 2002. 

hlm. 155-156 
60

 Dalam menilai adanya potensi kepentingan pemilik merek terkenal yang dirugikan menurut 

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, K. SANTOSO & PARTNERS (ADVOCATES & 

COUNSELLORS AT LAW Patents & Trademark Attorney) mengacu pada ketentuan di atas. 

Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang penulis lakukan dengan Koen Santoso pada 

tanggal 18 April 2016 Pukul 14.00 WIB. 
61

 Dalam menilai adanya potensi kepentingan pemilik merek terkenal yang dirugikan menurut 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengacu pada ketentuan di atas. Keterangan ini 

diperoleh dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubdit. Pelayanan Hukum dan 

Fasilitasi Komisi Banding Merek yang bernama Adi Supanto pada tanggal 4 April 2016 pukul 

13.00 WIB. 
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namun juga dirasakan oleh masyarakat sebagai 

konsumen. 

 

   Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu 

Titik Tejaningsih terkait potensi kepentingan pemilik merek terkenal 

yang dirugikan adalah:
62

 

Menurut saya, kepentingan pemilik merek terkenal 

yang dirugikan karena adanya penggunaan mereknya 

untuk barang tidak sejenis kerugiannya banyak sekali 

dari mulai menghilangkan kreativitas seseorang dalam 

mendaftarkan merek, selain itu dari aspek ekonomis 

merek terkenal yang digunakan untuk barang lain akan 

sangat laris di pasaran meskipun merek itu bukan beraal 

dari merek terkenal tersebut. 

 

 

 

 

4.3.2 Kajian Yuridis Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 

 Tahun 2001 

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur perlindungan merek terkenal 

untuk barang dan jasa tidak sejenis. Bunyi selengkapnya adalah:  

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak 

sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan 

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001, maka unsur-unsur dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut: 
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 Dalam menilai adanya potensi kepentingan pemilik merek terkenal yang dirugikan menurut 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengacu pada ketentuan di atas. Keterangan ini diperoleh dari 

wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Titik 

Tejaningsih pada tanggal 20 April 2016 pukul 09.00 WIB. 
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 1. Persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya; 

 Persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan, merupakan 

suatu hal yang penting dalam penentuan barang sejenis ataupun tidak 

sejenis dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Persamaan pada 

pokoknya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa: 

 Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah 

 kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang 

 menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, 

yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik 

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau 

kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi 

ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.  

 

 Persamaan pada pokoknya terkait dengan doktrin persamaan 

identik atau kemiripan sangat dekat (identical/very nearly resembles). 

Sedangkan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak memberikan 

penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan pada keseluruhannya. 

Berdasarkan, doktrin “entireties similar”, yang dimaksud dengan 

persamaan pada keseluruhannya adalah persamaan secara menyeluruh 

meliputi semua faktor yang relevan, dalam artian antara merek yang 

satu dengan merek yang lain sama persis, begitu juga dalam penampilan 

dan perwujudannya yang sama (actual appearance). 

 Menurut Bapak Adi Supanto
63

, persamaan pada keseluruhan 

maupun persamaan pada pokoknya dapat dilihat ketika pemohon merek 

                                                           
63

 Dalam menentukan persamaan pada pokoknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

mengacu pada 3 hal, yaitu persamaan visual, persamaan konseptual dan persamaan fonetik. 

Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubdit. Pelayanan 
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mendaftarkan mereknya, pemeriksa merek memeriksanya dengan 

persamaan visual, persamaan konseptual dan persamaan fonetik.  

 Pemeriksa DJKI dalam memeriksa suatu merek ketika ada 

persamaan pokoknya atau tidak maupun persamaan secara 

keseluruhan mengacu pada 3 hal, pertama persamaan visual, 

kedua persamaan konseptual dan ketiga persamaan fonetik. 

Pertama, Persamaan visual merupakan persamaan yang 

terlihat dari sisi tampilan merek. Bisa dilihat dari bentuk 

mereknya, cara penempatannya, warnanya ataupun 

kombinasi warnanya sehingga mengakibatkan orang yang 

melihat menjadi keliru. Kedua, Persamaan konseptual 

merupakan persamaan yang dasar filosofisnya sama dari 

suatu merek, misal ada seseorang yang mendaftarkan 

mereknya dengan gambar ayam, lalu ada orang lain yang 

mendaftarkan mereknya dengan tulisan ayam, maka hal ini 

akan menimbulkan peahaman yang sama terhadap barang-

barang itu. Ketiga, Persamaan fonetik merupakan persamaan 

yang dasarnya persamaan secara pengucapan atau bunyi dari 

merek sama, sehingga mengakibatkan adanya persamaan dan 

menimbulkan kebingungan bagi konsumen. 

 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 

Bapak Adi Supanto mengemukakan pendapatnya bahwa: 

 Menurut saya, kriteria syarat persamaan pada pokoknya 

 atau pada keseluruhannya untuk dapat diterapkan dalam 

barang tidak sejenis dapat kita lihat pada Yurisprudensi 

Mahkamah Agung No. 2279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 

1998 yang menyatakan bahwa merek yang mempunyai 

persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhan adalah 

sebagai berikut: sama bentuk (similarity of form), sama 

komposisi (similarity of composition), sama kombinasi 

(similarity of combination), sama unsur elemen (similarity of 

elements),persamaan bunyi (sound similarity), persamaan 

ucapan (phonetic similarity), persamaan penampilan 

(similarity in appearance), selain itu pengenaan Pasal 16 ayat 

(3) TRIPs Agreemenr sangat perlu diterapkan, seperti 

“indicate a connection between those goods or services and 

the owner of the registerd trademark are likely to be 

damaged by such use”. Meskipun, sampai saat ini ketentuan 

dalam Pasal 16 ayat (3) ini belum diatur lebih lanjut oleh 

                                                                                                                                                               

Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek yang bernama Adi Supanto pada tanggal  4 April 

2016 Pukul 13.00 WIB. 
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Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

sehingga kriteria mengenai persamaan pada pokoknya 

maupun secara keseluruhan untuk barang tidak sejenis masih 

mengalami kerancuan. Selain itu ada kriteria lain yang dapat 

digunakan dalam menentukan adanya persamaan dan 

perbedaan jenis barang dengan melakukan penulisanan 

berdasarkan: tujuan penggunaan barang, material penggunaan 

barang, core businesss, segmen apasar dan lapisan konsumen. 

 

 

 Menurut Ibu Koen Santoso mengenai persamaan pada pokoknya 

maupun secara keseluruhan adalah:
64

 

 Menurut saya, kriteria syarat persamaan pada pokoknya 

 atau persamaan pada keseluruhannya untuk barang tidak 

sejenis selain menggunakan kriteria persamaan nama, 

persamaan logo/gambar, persamaan ucapan, persamaan 

warna, persamaan jenis barang/jasa, susunan kata/huruf, 

persamaan bentuk dapat pula digunakan Pasal 16 ayat (3) 

TRIPs Agreement serta pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001. Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement diterapkan 

guna mengisi kekosongan hukum dalam Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, selain itu Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur 

mengenai itikad tidak baik dapat diterapkan karena 

bagaimanapun penggunaan merek untuk barang tidak sejenis 

merupakan suatu itikad tidak baik dan merupakan tindakan 

yang tanpa hak. 

 

Menurut Ibu Titik Tejaningsih mengenai persamaan pada 

pokoknya maupun secara keseluruhan adalah:
65

 

 Kriteria persamaan pada pokoknya maupun pada 

keseluruhannya masih menjadi perdebatan diantara kami 

sampai saat ini ya karena Peraturan Pemerintah itu belum ada 

sehingga kami dengan kewenangan kami sebagai hakim akan 
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 Dalam menentukan persamaan pada pokoknya Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, K. 

SANTOSO & PARTNERS (ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW Patents & 

Trademark Attorney mengacu pada ketentuan diatas. Keterangan ini diperoleh dari wawancara 

yang penulis lakukan dengan Koen Santoso pada tanggal 18 April 2016 pukul 14.00 WIB. 
65

 Dalam menentukan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, Hakim Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat mengacu pada kriteria yang ditetapkan diatas.  Keterangan ini diperoleh dari 

wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu hakim yang pernah memeriksa dan 

mengadili sengketa merek terkenal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Hakim Titik 

Tejaningsih pada tanggal 20 April 2016 pukul 09.00 WIB.  
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memiliki pandangan yang berbeda mengenai barang tidak 

sejenis, karena akan sangat sulit bagi kami jika kami hanya 

menerapkannya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 

karena hal itu kami gunakan untuk barang sejenis. Jika 

menurut saya dapat ditambahkan dengan penggunaaan itikad 

buruk. 

 

 

 2. Merek terkenal; 

  Definisi merek terkenal sampai saat ini belum memiliki definisi 

yang tetap, karena sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai 

merek terkenal, mengingat kriteria atau batasan merek terkenal 

berbeda-beda baik dalam pendapat para ahli, peraturan internasional 

maupun nasional.  

 

 

 a. Yahya Harahap, kriteria merek terkenal antara lain:
66

 

a. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen 

b. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik 

c. Didukung oleh faktor-faktor sebgai berikut: 

- Presentasi nilai pemasaran yang tinggi; 

- Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya   

          wilayah pemasaran di seluruh dunia; 

- Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama; 

- Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang. 

 

b. World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan 

 rekomendasi mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut:
67
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  Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 86-88. 
67

  Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well-Known Mark, 

Adopted by Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property and the 

General Assembly of the World Intellectual Property (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of 

Meetings of The Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999 
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1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the 

relevant sector of the public; 

2. the duration, the extent and geographical area of any use 

of the mark; 

3. the duration, the extent and geographical area of any 

promotion of the mark,including advertising or publicity 

and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods 

and/or services to which the mark applies; 

4. the duration and geographical area of any registration, 

and/or any  applications for registration, of the mark, to 

the extent that they reflect use or recognition of the mark; 

5. the record or succesful enforcement of rights in the mark, 

in particular, the extent to which the mark was recognized 

as well known by competent authorities; 

6.  the value associated with the mark. 

 

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426   

PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995, bahwa kriteria terkenal atau 

tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk 

pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi Tetap 

Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah 

menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek 

tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai 

merek yang tidak mengenal batas dunia. 

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486 

K/Pdt/1991, tanggal 25 November 1995, bahwa suatu merek 

termasuk dalam pengertian well-known marks pada prinsipnya 

diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas 

transnasional. Karena itu, apabila terbukti suatu merek telah terdaftar 

di banyak negara di dunia, maka dikwalifisir sebagai merek terkenal 

karena telah beredar samapai ke batas-batas di luar negara asalnya. 
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e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 

K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002. Untuk menentukan 

kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman 

pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada 

pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada 

reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena 

promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti 

pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-

hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh. 

f. Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 

1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang 

Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain, 

disebutkan di dalam Pasal 1 bahwa merek terkenal sebagai merek 

dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia 

oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis barang tertentu.  

g. Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 

1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal 

atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau 

Milik Badan lain. Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor 

M.03-HC.02.01 Tahun 1991 menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum 

telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh 



 

 

130 
 

sesorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar 

negeri.  

h. Kriteria merek terkenal menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan rumusan pasal 

sebagai berikut: 

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek 

terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis 

dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum 

masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha 

yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula 

reputasi merek terkenal yang diperoleh karena 

promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di 

beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh 

pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek 

tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas 

belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat 

memerintahkan lemaga yang bersifat mandiri untuk 

melakukan survei guna memperoleh kesimpulan 

mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi 

dasar penolakan. 

 

i. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Titik 

 Tejaningsih mengenai merek terkenal:
68

 

Kriteria yang digunakan bagi hakim dalam 

menentukan keterkenalan suatu merek terkenal 

utamanya dengan menggunakan unsur itikad buruk 

dulu selanjutnya dengan menggunakan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI No.1486/K/1991 tanggal 25 

November 1995 dimana disitu dapat kita lihat bahwa 

yang dimaksud dengan merek terkenal adalah apabila 

suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas 

regional sampai kepada batas-batas transnasional, 

dimana telah beredar keluar negara asalnya dan 
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 Dalam menentukan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, hakim Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat mengacu pada kriteria yang ditetapkan diatas. Keterangan ini diperoleh dari 

wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu hakim yang pernah memeriksa dan 

mengadili sengketa merek terkenal di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yakni Titik Tejaningsih, 

pada tanggal 20 April 2016 pukul 09.00 WIB. 
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dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang 

bersangkutan di berbagai negara. Selain itu, 

berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 022K/N/ 

HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 menyatakan 

bahwa untuk menentukan kriteria mengenai merek 

terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada 

Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain 

didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, 

penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek 

yang bersangkutan yang telah diperoleh karena 

promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, 

disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di 

beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut 

menegaskan salah satu alat pembuktian yang ampuh. 

 

j. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Koen 

Santoso mengenai merek terkenal:
69

 

Menurut saya, kriteria yang dapat dijadikan sebagai 

ukuran untuk menentukan keterkenalan suatu merek 

adalah terdaftar pertama kali (baik di luar negeri maupun 

di dalam negeri); masyarakat umum mengetahui 

(familiar) dengan merek tersebut (pengetahuan 

masyarakat) melalui iklan (publikasi) di berbagai media 

seperti koran, majalah, tabloid, spanduk, pamflet, radio; 

banyak konsumen yang membeli atau menggunakannya 

(untuk jasa); ketersediaan produk/jasa tersebar di 

beberapa negara; adanya ciri khas tertentu atas barang 

tersebut yang membedakan baarng tersebut dari barang 

lainnya. Menurut saya, yang menjadi batasan suatu 

merek dikatakan sebagai merek terkenal adalah terdaftar 

pertama kali (baik di luar negeri maupun di dalam 

negeri), merek dipakai secara terus menerus untuk 

produksi barang/atau jasa, dikenal oleh masyarakat luas, 

digunakan oleh masyarakat luas. 

 

k. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Adi 

 Supanto mengenai merek terkenal:
70
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 Dalam menentukan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, Konsultan Hak Kekayaan 

Intelektual, K. SANTOSO & PARTNERS (ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW 

Patents & Trademark Attorney) mengacu pada kriteria di atas. Keterangan ini penulis peroleh 

sebagai hasil wawancara penulis lakukan dengan Koen Santoso pada tanggal 18 April 2016 

pukul 14.00 WIB. 
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Menurut saya, kriteria untuk menentukan keterkenalan 

suatu merek dapat dilihat berdasarkan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI No.1486/K/1991 tanggal 25 

November 1995 dalam perkara merek “KNIRPS” serta 

Yurisprudensi MARI No. 022K/N/HaKI/2002 tanggal 21 

Desember 2002 dalam perkara pembatalan merek 

Cornetto, antara Unilever KW melawan PT. Campina Ice 

Cream Industry 

 

 

 3. Dapat pula diberlakukan untuk barang atau jasa tidak sejenis; 

  Kelas barang dan jasa adalah suatu pengelompokan jenis barang 

dan jasa ke dalam satu kelompok atau kelas tertentu yang didasarkan 

pada fungsi, kegunaan, tujuan pemakaian, bahan pembuatan atau jenis 

kegiatan. Namun pengaturan mengenai barang hanya sebatas itu, tidak 

mendefinisikan lebih lanjut tentang barang sejenis maupun tidak 

sejenis.  

  Penentuan kelas barang dan jasa di Indonesia diatur menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau 

Jasa dalam Pendaftaran Merek telah sejalan dengan klasifikasi 

internasional yang diatur dalam Nice Agreement tanggal 15 Juni 1957 

tentang International Classification of Goods and Services for the 

Purposes of the Registration of Marks. Indonesia sebagai negara 

pengguna sistem klasifikasi, namun bukan negara anggota 

penandatangan Nice Agreement, sebagai dasar pengklasifikasian barang 

dan jasa dalam sistem pendaftaran merek. 
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 Dalam menentukan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual mengacu pada kriteria di atas. Keterangan ini penulis peroleh sebagai 

hasil wawancara penulis dengan Kasubdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding 

Merek yang bernama Adi Supanto pada tanggal 4 April 2016 pukul 13.00 WIB. 
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  Penentuan mengenai barang dan jasa tidak sejenis menurut Ibu 

Titik Tejaningsih: 

 Cara hakim mengindikasikannya untuk merek terkenal dalam 

barang tidak sejenis masih menjadi perdebatan bagi kami, iya 

karena kita tahu sendiri bahwa Peraturan Pemerintah sampai 

hari ini dari tahun 2001 belum pernah terbit. Selain itu 

pengertian sejenis maupun tidak sejenis belum ada. Namun, 

bagi saya hal itu dapat kita cek lagi dalam pengaturan baik 

dalam perjanjian internasional maupun nasional. 

Penentuannya dapat menggunakan penentuan kelas barang 

dan jasa yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1993 maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia akan dapat kita gunakan dalam menilai 

bahwa barang itu sejenis maupun tidak sejenis. Yurisprudensi 

Mahkamah Agung No. 279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 

1998 yang menyatakan bahwa untuk menentukan barang 

sejenis dapat dideskripsikan sebagai berikut: a. persamaaan 

barang yang diproduksi; b. persamaan kawasan pemasaran 

dan cara pemakaian; c. persamaan pemeliharaan yang 

diperlukan konsumen; d. nyata-nyata membingungkan dan 

adanya kaitan erat antara barang merek yang satu dengan 

barang yang lain. Selain itu, Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

Agreement, diatur pula bahwa salah satu kriterianya bahwa 

merek itu digunakan untuk barang yang tidak sejenis 

merupakan syarat untuk dapat diterapkannya perlindungan 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis
71

 

 

  Penentuan mengenai barang sejenis maupun tidak sejenis menurut 

Ibu Koen Santoso, adalah sebagai berikut : 

 Menurut saya, merek terkenal yang digunakan dalam barang 

tidak sejenis cara menilainya dengan menggunakan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2279/PK/Pdt/1992 

tanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada 

keseluruhan adalah sebagai berikut: sama bentuk (similarity 

of form), sama komposisi (similarity of composition), sama 
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 Dalam menentukan barang sejenis maupun tidak sejenis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat mengacu pada Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement. Keterangan ini diperoleh dari 

wawancara Penulis melakukan dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili 

sengketa merek terkenal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Hakim Titik Tejaningsih, 

pada tanggal 20 April 2011 pukul 09.00 WIB. 
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kombinasi (similarity of combination), sama unsur elemen 

(similarity of elements), persamaan bunyi (sound similarity), 

persamaan ucapan (phonetic similarity), persamaan 

penampilan (similarity in appereance), selain itu penggunaan 

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement sangat perlu diterapkan, 

seperti “indicate a connection between those goods or 

services and the owner of the registered trademark” dan “the 

interest of the registered trademark are likely to be damaged 

by such use”. Meskipun, sampai saat ini ketentuan dalam 

Pasal 16 ayat (3) ini belum diatur sepenuhnya lebih lanjut 

oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

sehingga perlindungannya masih mengalami kerancuan.
72

 

 

 Penentuan mengenai barang sejenis maupun tidak sejenis menurut 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, adalah sebagai berikut : 

 Menurut saya, untuk menentukan bahwa barang itu sejenis 

maupun tidak sejenis dengan menggunakan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1993 dalam pendaftaran merek, 

maka saat itu pemohon merek akan tahu bahwa barang yang 

dimohonkan berada dalam kelas barang yang berbeda. Selain 

itu, penggunaan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement sangat 

perlu diterapkan, seperti “indicate a connection between 

those goods or services and the owner of the registered 

trademark” dan “the interest of the registered trademark are 

likely to be damaged by such use”. Meskipun, sampai saat ini 

ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) ini belum diatur lebih 

lanjut oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 sehingga ketentuan mengenai barang tidak sejenis 

mengalami kerancuan. Selain itu kriteria lain yang dapat 

digunakan dalam menentukan adanya persamaan atau 

perbedaan jenis barang dengan melakukan penulisanan 

berdasarkan: tujuan penggunaan barang, material penggunaan 

barang, core business, segmen pasar dan lapisan konsumen. 
73
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 Dalam menentukan barang sejenis maupun tidak sejenis  Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, 

K. SANTOSO & PARTNERS (ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW Patens & 

Trademark Attorney) mengacu pada Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement, Pasal 4 dan Pasal 6 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang 

penulis lakukan dengan Koen Santoso pada tanggal 18 April 2016 pukul 14.00 WIB. 
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 Dalam menentukan barang sejenis maupun tidak sejenis  Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2279/PK/Pdt/1992 dan Pasal 

16 ayat (3) TRIPs Agreement. Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang penulis lakukan 

dengan Bapak Adi Supanto pada tanggal 20 April 2016 pukul 13.00 WIB. 
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  Selain itu, penentuan merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

dapat merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 279 PK/Pdt/1992 

tanggal 6 Januari 1992 untuk menentukan barang sejenis dapat 

dideskripikan sebagai berikut: 

a. Persamaan barang yang diproduksi; 

b. Persamaan kawasan pemasaran dan cara pemakaian; 

c. Persamaan pemeliharaan yang diperlukan konsumen; 

d. Nyata-nyata membingungkan dan adanya kaitan erat antara 

barang merek yang satu dengan barang yang lain. 

 

 

 4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah 

  Peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan sesuai dengan 

mandat dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 belum terbit, 

sehingga pengaturan mengenai pendaftaran, penggunaan barang dan 

jasa tidak sejenis serta pembatalan terhadap merek terdaftar yang 

memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya 

dengan merek terkenal untuk barang tidak sejenis sulit untuk 

direalisasikan.  

  Urgensi terbitnya Peraturan Pemerintah menurut Ibu Koen Santoso 

adalah:
74

 

  Menurut saya idealnya Peraturan Pemerintah itu sudah terbit 

karena tidak adanya PP itu pemilik merek terkenal akan 

merasa dirugikan dan tidak akan mendapatkan keadilan di 

Indonesia. Selama PP itu belum ada sulit bagi merek terkenal 

asing yang dibonceng ketenarannya untuk menang dalam 

perkaranya. Bagi kami, ketiadaan PP ini akan menyulitkan, 
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 Dalam menilai urgensi terbitnya Peraturan Pemerintah menurut Konsultan Hak Kekayaan 

Intelektual.Keterangan ini penulis peroleh dari wawancara yang penulis lakukan dengan 

Kasubdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek Adi Supanto pada tanggal 4 

April 2016 pukul 13.00 WIB. 
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ketika ada klien kami yang akan mendaftarkan mereknya 

sehingga sulit untuk mendeteksi bahwa merek yang 

didaftarkan itu sudah digunakan oleh merek lain untuk 

barang yang tidak sejenis. 

 

 Urgensi terbitnya Peraturan Pemerintah menurut Ibu Titik 

Tejaningsih adalah:
75

 

 Menurut saya, PP itu sudah seharusnya diterbitkan dari dulu 

agar  bisa dijadikan arahan (guidelines) bagi kami dalam 

memutus perkara, Undang-Undangnya saja sudah ada dari 

tahun 2001 tapi kenapa PP nya gak kunjung terbit, kami 

sebagai hakim akan kesulitan dalam melaksanakan 

perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

sehingga banyak diantara hakim terhadap perkara yang sama, 

sama-sama merek terkenal untuk barang tidak sejenis akan 

menerapkan pasal yang berbeda ada yang menerapkan Pasal 

16 ayat (3) TRIPs Agreement dan ada yang menerapkan Pasal 

6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga 

hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi kami dalam 

memutus suatu perkara. Jika PP ini tidak segera terbit 

walaupun sebentar lagi UU merek akan diganti dengan yang 

baru, apa bedanya UU merek terdahulu dengan yang 

sekarang, akan selalu sama tidak ada perubahan dalam 

penegakan kekayaan intelektual, karena di dlam PP itu 

mengatur hal-hal yang sangat urgen seperti definisi, kriteria 

merek terkenal, definisi barang sejenis dan barang tidak 

sejenis. Selain itu, selama PP itu belum ada maka Pasal 6 ayat 

(2) tidak akan berlaku efektif, dan Indonesia sebagai negara 

anggota TRIPs Agreement tidak dapat menjalankan 

kewajiban internasionalnya dalam hukum nasionalnya agar 

menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangannya. 

 

 Urgensi terbitnya Peraturan Pemerintah menurut Bapak Adi 

Supanto adalah:
76
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 Dalam menilai urgensi terbitnya Peraturan Pemerintah menurut Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat. Keterangan ini penulis peroleh dari wawancara yang penulis lakukan dengan hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pernah memeriksa dan mengadili sengketa merek 

terkenal, yaitu Titik Tejaningsih, pada tanggal 20 April 2016 pukul 09.00 WIB. 
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 Dalam menilai urgensi terbitnya Peraturan Pemerintah menurut Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, mengacu pada ketentuan diatas. Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang 

penulis lakukan dengan Adi Supanto pada tanggal 20 April 2016 pukul 13.00 WIB. 
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 Menurut saya, PP itu hanya sebuah teknis yang terpenting 

UU nya sudah ada, selain itu sebentar lagi kita juga harus 

berbahagia karena Undang-Undang Merek terbaru akan lahir 

secepatnya, saya sebagai tim yang menyusun Rancangan 

Undang-undang Merek tersebut disana juga akan diatur lebih 

lanjt oleh PP akan diterbitkan secepatmya setelah UU terbaru 

ini keluar agar tidak terjadi kerancuan seperti ini lagi dan 

penegakan hukum di bidang merek menjadi lebih baik. Tidak 

mungkin bagi kami untuk menerbitkan PP sesuai dengan 

mandat Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, karena ini 

akan membuat kami bekerja 2 kali dan itu kurang efektif. 

 

 

  Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 

Bapak Adi Supanto materi hukum yang seharusnya diatur dalam 

Peraturan Pemerintah adalah:
77

 

  Menurut saya, materi hukum yang perlu diatur dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut seperti definisi merek terkenal, 

kriteria mengenai merek terkenal, persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya untuk barang tidak sejenis yang 

kesemuanya itu harus selaras dengan ketentuan dalam TRIPs 

Agreement. 

  Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu 

Koen Santoso, materi hukum yang seharusnya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah adalah:
78

 

 Menurut saya, materi hukum yang perlu diatur adalah 

kriteria secara detail dan jelas yang dimaksud dengan 

persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya, 

kriteria secara detail dan jelas yang dimaksud dengan merek 

terkenal, kriteria secara detail dan jelas yang dimaksud 

                                                           
77

 Dalam menentukan materi hukum Peraturan Pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, mengemukakan pendapat tentang materi hukum (isi) Peraturan Pemerintah 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Keterangan ini penulis peroleh dari wawancara yang 

penulis lakukan dengan Kasubdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek Adi 

Supanto pada tanggal 4 April 2016 pukul 13.00 WIB. 
78

 Dalam menentukan materi hukum Peraturan Pemerintah, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, 

K.SANTOSO & PARTNERS (ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW Patents & 

Trademark Attorney) mengemukakan pendapat tentang materi hukum (isi) Peraturan 

Pemerintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Keterngan ini penulis peroleh dari 

wawancara yang penulisan lakukan dengan Koen Santoso pada tanggal 18 April 2016 pukul 

14.00 WIB. 
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dengan indikasi geografis yang sudah dikenal dan harus 

diatur juga bahwa penolakan merek oleh Direktorat Merek 

karena persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya juga 

berlaku untuk merek yang belum terdaftar di Indonesia dan 

materi hukum tersebut harus selaras dengan hukum 

internasional. Yang terpenting juga harus mengatur sanksi 

yang jelas terhadap pelanggaran merek terkenal. Juga harus 

mengatur tatacara pembatalam merek yang meniru atau 

membonceng merek terkenal. 

 

 

  Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu 

Titik Tejaningsih, materi hukum yang seharusnya diatur dalam 

Peraturan Pemerintah adalah:
79

 

Menurut saya, materi hukum yang seharusnya perlu diatur 

dalam Peraturan Pemerintah yang utama adalah mengenai 

definisi merek terkenal yang seharusnya dipastikan agar 

dapat kami gunakan secara pasti serta materi hukum yang 

mengatur mengenai barang dan jasa tidak sejenis yang 

menurut pendapat pribadi saya belum tersentuh dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti 

barang dan jasa sejenis. 

 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Kajian Yuridis Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dengan Pasal 6 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dan Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan ketentuan-ketentuan yang 

mengatur mengenai merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Pasal 

16 ayat (3) TRIPs Agreement mengakomodir Pasal 6 bis Konvensi 

                                                           
79

 Dalam menentukan materi hukum Peraturan Pemerintah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

Titik Tejaningsih mengemukakan pendapat tentang materi hukum (isi) Peraturan Pemerintah 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Keterangan ini penulis peroleh dari wawancara yang 

penulis lakukan dengan Titik Tejaningsih pada tanggal 20 April 2016 pukul 09.00 WIB. 
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Paris (1967) yang hanya mengatur mengenai merek terkenal untuk 

barang sejenis. Indonesia terikat dengan Paris Convention pada tahun 

1979 via Keppres No. 24 Tahun 1979. Akan tetapi, ratifikasi tersebut 

disertai dengan praktik reservasi terhadap Arts. 1-12 Paris 

Convention, termasuk di dalamnya ketentuan tentang merek terkenal 

(Art. 6 bis). Implikasi dari keikutsertaan dalam TRIPs Agreement 

adalah pemerintah melakukan perubahan dengan Keppres No. 15 

Tahun 1997, dengan konsekuensi  penarikan reservasi Arts. 1-12 Paris 

Convention.  

Konsekuensi yuridis penarikan reservasi Indonesia atas Arts. 1-

12 Paris Convention adalah terisinya gap di dalam aturan hukum 

dengan kaidah hukum positif tentang perlindungan terhadap merek 

terkenal karena Art. 6 bis dari Paris Convention menjadi berlaku 

sebagai kaidah dalam rangka perlindungan terhadap merek terkenal. 

Art. 6 bis Paris Convention sebenarnya masih belum cukup apabila 

dikaitkan dengan TRIPs Agreement yang memperluas ruang lingkup 

perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Paris Convention 

yang hanya mengatur merek terkenal untuk produk barang sejenis 

(identical or similar goods), Arts. 16 (2&3) TRIPs Agreement 

memperluas ruang lingkup perlindungan merek terkenal dalam Paris 

Convention sehingga juga meliputi barang/jasa tidak sejenis.
80

 

                                                           
80

 Titon Slamet Kurnia, Loc. Cit.,  
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Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement mengakomodir kelemahan 

yang terdapat pada Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) yaitu 

perlindungan merek terkenal tidak hanya mencakup barang dan jasa 

sejenis saja, tetapi juga meliputi barang dan jasa yang tidak sejenis. 

Bunyi selengkapnya Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement menyatakan 

bahwa:
81

 

 Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, 

mutatis mutandis, to goods or services which are not similar 

to those in respect of which a trademark is registered, 

provided that use of that trademark in relation to those goods 

or services would indicate a connection between those goods 

or services and the owner of the registered trademark and 

provided that the interests of the owner of the registered 

trademark are likely to be damaged by such use 

 Terjemahannya adalah: 

 Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) berlaku, mutatis mutandis 

untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dengan merek 

terdaftar asalkan penggunaan merek menghubungkan kepada 

barang atau jasa dan pemilik merek terdaftar kemungkinan 

besar tercederai oleh penggunaan merek tersebut. 

 

 

Unsur-unsur Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreeement, adalah: 

1. A trademark registered (harus merupakan merek terkenal yang terdaftar); 

  Definisi merek terkenal sampai saat ini belum memiliki definisi 

yang tetap, karena sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai 

merek terkenal, mengingat kriteria atau batasan merek terkenal berbeda-

beda baik dalam pendapat para ahli, peraturan internasional maupun 

nasional.  

a. Yahya Harahap, kriteria merek terkenal antara lain:
82

 

                                                           
81

 Suyud Margono,  
82

  Yahya Harahap, Loc. Cit., hlm. 86-88. 
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a. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen 

b. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik 

c. Didukung oleh faktor-faktor sebgai berikut: 

- Presentasi nilai pemasaran yang tinggi; 

- Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya   

          wilayah pemasaran di seluruh dunia; 

- Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama; 

- Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang. 

 

b. World Intellectual Property Organization (WIPO)  

memberikan rekomendasi mengenai kriteria merek terkenal 

sebagai berikut:
83

  

1. the degree of knowledge or recognition of the mark in 

the relevant sector of the public; 

2. the duration, the extent and geographical area of any 

use of the mark; 

3. the duration, the extent and geographical area of any   

promotion of the mark including advertising or 

publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of 

the goods and/or services to which the mark applies; 

4. the duration and geographical area of any registration 

and registration, and/or applications for registration, 

of the mark, to the extent that they reflect use or 

recognition of the mark; 

5. the record or succesful enforcement of rights in the 

mark, in particular, the extent to which the mark was 

recognized as well known by competent authorities; 

6.  the value associated with the mark. 

 

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426 

PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995, bahwa kriteria terkenal 

atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan 

tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi 

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada 

                                                           
83

  Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well-Known Mark, 

Adopted by Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property and the 

General Assembly of the World Intellectual Property (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of 

Meetings of The Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999 
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apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan 

regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi 

dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas 

dunia. 

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1486 K/Pdt/1991, tanggal 25 November 1995, bahwa suatu merek 

termasuk dalam pengertian well-known marks pada prinsipnya 

diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-

batas transnasional. Karena itu, apabila terbukti suatu merek telah 

terdaftar di banyak negara di dunia, maka dikwalifisir sebagai 

merek terkenal karena telah beredar samapai ke batas-batas di luar 

negara asalnya. 

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 

K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002. Untuk menentukan 

kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman 

pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan 

pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga 

didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah 

diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, 

disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa 

negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat 

pembuktian yang ampuh. 
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f. Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 

1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang 

Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang 

Lain, disebutkan di dalam Pasal 1 bahwa merek terkenal sebagai 

merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah 

Indonesia oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis barang 

tertentu.  

g. Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 

1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek 

Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang 

Lain atau Milik Badan lain. Pasal 1 Keputusan Menteri 

Kehakiman R.I Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal adalah merek 

dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang 

yang diperdagangkan oleh sesorang atau badan, baik di wilayah 

Indonesia maupun di luar negeri.  

h. Kriteria merek terkenal menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf 

b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan rumusan pasal 

sebagai berikut: 

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek 

terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis 

dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum 

masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha 

yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula 

reputasi merek terkenal yang diperoleh karena 

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

pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek 

tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas 

belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat 

memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk 

melakukan survei guna memperoleh kesimpulan 

mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi 

dasar penolakan. 

 

i. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Titik 

Tejaningsih mengenai merek terkenal:
84

 

Kriteria yang digunakan bagi hakim dalam 

menentukan keterkenalan suatu merek terkenal 

dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI No.1486/K/1991 tanggal 25 November 

1995 dimana disitu dapat kita lihat bahwa yang 

dimaksud dengan merek terkenal adalah apabila suatu 

merek telah beredar keluar dari batas-batas regional 

sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah 

beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan 

adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di 

berbagai negara. Selain itu, berdasarkan 

Yurisprudensi MARI No. 022K/N/ HaKI/2002 

tanggal 20 Desember 2002 menyatakan bahwa untuk 

menentukan kriteria mengenai merek terkenal, 

Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi 

Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada 

pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga 

didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan 

yang telah diperoleh karena promosi yang telah 

dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti 

pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika 

hal ini ada, hal-hal tersebut menegaskan salah satu 

alat pembuktian yang ampuh. 

 

j. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Koen 

Santoso mengenai merek terkenal:
85

 

                                                           
84

 Dalam menentukan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, hakim Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat mengacu pada kriteria yang ditetapkan diatas. Keterangan ini diperoleh dari 

wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu hakim yang pernah memeriksa dan 

mengadili sengketa merek terkenal di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yakni Titik Tejaningsih, 

pada tanggal 20 April 2016 pukul 09.00 WIB. 
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 Menurut saya, kriteria yang dapat dijadikan sebagai 

ukuran untuk menentukan keterkenalan suatu merek 

adalah terdaftar pertama kali (baik di luar negeri 

maupun di dalam negeri); masyarakat umum 

mengetahui (familiar) dengan merek tersebut 

(pengetahuan masyarakat) melalui iklan (publikasi) di 

berbagai media seperti koran, majalah, tabloid, 

spanduk, pamflet, radio; banyak konsumen yang 

membeli atau menggunakannya (untuk jasa); 

ketersediaan produk/jasa tersebar di beberapa negara; 

adanya ciri khas tertentu atas barang tersebut yang 

membedakan barang tersebut dari barang lainnya. 

Menurut saya, yang menjadi batasan suatu merek 

dikatakan sebagai merek terkenal adalah terdaftar 

pertama kali (baik di luar negeri maupun di dalam 

negeri), merek dipakai secara terus menerus untuk 

produksi barang/atau jasa, dikenal oleh masyarakat 

luas, digunakan oleh masyarakat luas. 

 

 

k. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Adi 

 Supanto mengenai merek terkenal:
86

 

Menurut saya, kriteria menentukan keterkenalan suatu 

merek dapat dilihat berdasarkan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI No.1486/K/1991 tanggal 25 

November 1995 dalam perkara merek “KNIRPS” 

serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 

022K/N/HaKI/2002 tanggal 21 Desember 2002 dalam 

perkara pembatalan merek Cornetto, antara Unilever 

KW melawan PT. Campina Ice Cream Industry. 

 

  Negara-negara yang telah didaftarkan merek IKEA antara lain 

sebagai berikut: 

                                                                                                                                                               
85

 Dalam menentukan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, Konsultan Hak Kekayaan 

Intelektual, K. SANTOSO & PARTNERS (ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW 

Patents & Trademark Attorney) mengacu pada kriteria di atas. Keterangan ini penulis peroleh 

sebagai hasil wawancara penulis lakukan dengan Koen Santoso pada tanggal 18 April 2016 

pukul 14.00 WIB. 
86

 Dalam menentukan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual mengacu pada kriteria di atas. Keterangan ini penulis peroleh sebagai 

hasil wawancara dengan Kasubdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek 

yang bernama Adi Supanto, SH., MH pada tanggal 4 April 2016 pukul 13.00 WIB. 
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No Nama 

Negara 

Sertifikat Merek  Tanggal 

Pendaftaran 

Nomor 

Registrasi 

Kelas 

Barang 

1.  Singapura 

(IKEA) 

T88/01960B 25-4-1988 T88/01960B 16 

T88/01970Z 25-4-1988 T88/01970Z 16 

T76/69458Z 25-10-1976 T76/69458Z 20 

2. Hongkong 

(IKEA) 

199706332 13-1-1996 199706332 35 

199703986 13-1-1997 199703986 35 

19781154 16-3-2012 19781154 20 

3. Thailand 

(IKEA) 

Bor 9054 17-12-1997 Bor 9054 42 

Bor 21890 16-3-1990 Bor 21890 35 

Bor 9054 17-12-1997 Bor 9054 42 

Bor 21890 16-3-1994 Bor 21890 35 

Khor 88210 17-12-1997 Khor 88210 16 

Bor 7634 17-12-1997 Bor 7634 35 

Bor 2720 22-10-1992 Bor 2720 25 

Bor 7638 17-12-1997 Bor 7638 35 

Khor 88209 17-12-1997 Khor 88209 16 

Bor 1920 22-10-1992 Bor 1920 42 

Bor 8118 17-12-1997 Bor 8118 42 

Bor 1971 22-10-1992 Bor 1971 42 

Khor 51892 23-9-1986 Khor 51892 20 

Khor 54853 16-3-1994 Khor 54853 20 

Khor 51893 23-9-1986 Khor 51893 20 

Bor 5534 22-10-1992 Bor 5534 42 

4. Jerman 

(IKEA) 

DD 643 742 17-7-1981 DD 643 742 20 

5. Israel 

(IKEA) 

88209 23-07-1993 88209 16 

88211 23-7-1993 88211 20 

126051 29-2-1999 126051 20 

126052 25-2-1999 126052 42 

88227 25-7-1993 88227 16 

127872 18-5-1999 127872 35 

121304 27-7-1998 121304 20 

88301 27-7-1993 88301 20 

88311 27-7-1993 88311 42 

88299 27-7-1993 88299 16 

88221 23-7-1993 88221 42 

121378 28-2-1998 121378 20 

6. Swiss 

(IKEA) 

2P-280182 10-12-1975 2P-280182 11 

20-21 

24  

27 
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401043 8-7-1992 401043 2 

8 

16 

18 

21 

25 

28-31 

401108 8-7-1992 401108 2 

8 

16 

18 

21 

25 

28-31 

P-416146 30-7-1993 P-416146 35-36 

39 

41-42 

P-416185 30-7-1993 P-416185 35-36 

39 

41-42 

7. Swedia 

(IKEA-

UPPLEVE

LSERNA

SVARUH

US) 

255250 11-2-1994 255250 35 

Swedia 

(IKEA-

DETSMA

KFULLA 

VARUHU

SET) 

255248 11-2-1994 255248 35 

Swedia 

(IKEA-

ETT 

RIKARE 

LIV) 

246512 12-2-1993 246512 35 

Swedia 

(IKEA 

SELECTI

ON) 

244292 18-12-2012 244292 11 

20 

21 

24 
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27 

35 

Swedia 

(KONTR

AK IKEA) 

225448 2-8-1991 225448 35 

Swedia 

(IKEA-

NYHETE

RNAS 

VARUHU

S) 

255251 11-2-1994 255251 35 

Swedia 

(IKEA-

GLADJE

NS 

VARUHU

S) 

255249 11-2-1994 255249 35 

Swedia 

(IKEA 

FAMILY) 

221631 8-3-1991 221631 35 

8. India 

(IKEA) 

343317 2-12-1978 343317 20 

9. Portugal 

(IKEA) 

233967 28-11-1991 233967 20 

233966 28-11-1991 233966 16 

154658 6-2-1974 154658 20 

233981 28-11-1991 233981 20 

233977 28-11-1991 233977 35 

233970 28-11-1991 233970 35 

10. Malaysia 

(IKEA) 

95009787 19-9-1995 95009787 20 

97018502 1-12-1997 97018502 35 

97018506 1-12-1997 97018506 35 

11. Amerika 

Serikat 

(IKEA) 

1.661.360 22-10-1991 1.661.360 2 

18 

25 

29 

30 

31 

35 

36 

39 

41 
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1.659.330 8-10-1991 1.659.330 2 

8 

16 

28 

31 

35  

36 

39 

41 

42 

1.971.513 30-04-1996 1.971.513 16 

42 

12. Mesir 

(IKEA) 

102732 19-2-2001 102732 42 

71764 9-8-1990 71764 20 

52803 22-4-1978 52803 11 

52804 18-6-1978 52804 20 

13. Inggris 

(IKEA) 

5837 15-6-1990 5837 18 

35 

39 

6409 9-11-2001 6409 35 

6400 7-9-2001 6400 35 

5747 2-9-1988 5747 2 

8 

11 

16 

20 

21 

24 

27 

28 

31 



 

 

150 
 

5839 29-6-1990 5839 18 

35 

36 

39 

6528 17-3-1969 6528 20 

14.  

 

 

Afrika 

Selatan 

(IKEA) 

92/2923 7-4-1992 92/2923 42 

92/2920 7-4-1992 92/2920 35 

92/2921 7-4-1992 92/2921 20 

15. Perancis 

(IKEA) 

1362748 8-6-2006 1362748 8 

11 

16 

19 

20 

21 

24 

27 

28 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 
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1458144 2-4-2007 1458144 8 

11 

16 

20 

21 

24 

27 

28 

35 

36 

39  

41 

42 

16. Portugis 

(IKEA) 

001863/INPI 

(1767-M) 

17-11-1987 001863/INPI 

(1767-M) 

20 

010463/INP 

(10338-M) 

27-8-1990 010463/INP 

(10338-M) 

16 

010454/INP 

(10329-M) 

27-8-1990 010454/INP 

(10329-M) 

16 

17.  Peru 

(IKEA) 

101799 5-3-1999 101799 20 

007015 21-4-1994 007015 20 
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18. Jepang 

(IKEA) 

1054440 

 

7-2-1974 1054440 11 

16 

19 

20 

21 

22 

24 

1574  1574 4 

6 

8 

11 

16 

20 

21 

24 

26 

27 

19. Iran 

(IKEA) 

125527 8-10-2005 125527 11 

17 

20 

20. Selandia 

Baru 

742236 12-10-2006 742236 11 

16 

18 

2 

20 

21 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

35 

36 

39 

41 

42 
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742237 1-2-2006 742237 2 

11 

16 

18 

20 

21 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

35 

36 

39 

41 

42 

668168 12-11-2002 668168 20 

181324 8-4-1988 181324 35 

180338 2-5-1988 180338 35 

178640 7-4-1988 178640 20 

171145 24-3-1987 171145 16 

117755 30-11-1976 117755 20 

178630 7-4-1988 178630 36 

21 Kolombia 

(IKEA) 

321016 8-9-2006 321016 8 

23863 8-9-2006 23863 8 

145786 25-9-1989 145786 7 

22. Australia 

(IKEA) 

A288831 15-7-2016 A288831 20 

23. Uni Eropa 

(IKEA) 

001446228 27-11-2000 001446228 20 

000109637  000109637 2 

8 

11 

16 

18 
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20 

21 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

35 

36 

39 

41 

42 

000109652 1-10-1998 000109652 2 

4 

8 

11 

16 

18 

20 

21 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

35 

36 

39 

24 Indonesia IDM000092006 9-6-2006 IDM000092006 21 

IDM000092007  IDM000092007 24 

IDM000092008  IDM000092008 11 

IDM000092009  IDM000092009 35 

IDM000092010  IDM000092010 42 

 

Tabel 4.1 Negara-negara yang telah didaftarkannya merek IKEA 

   Menurut analisis penulis, merek IKEA merupakan merek terkenal, 

keterkenalannya sudah diakui secara nasional dan internasional yang 

dibuktikan dengan adanya sertifikat merek yang terdaftar di berbagai 
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negara. Keterkenalan merek IKEA akan penulis bahas berdasarkan data 

yang telah penulis peroleh, seperti pendapat ahli Yahya Harahap, World 

Intellectual Property Organization, Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 426 PK/Pdt/1994, Yurisprudensi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1486 K/Pdt/1991, Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 K/N/HaKI/2002, 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1987, 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991, 

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

2001, Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

Wawancara penulis dengan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, 

Wawancara penulis dengan Direktorat Jenederal Kekayaan Intelektual.  

 

   Menurut analisis penulis merek IKEA telah menjadi merek 

terkenal. Hal ini terbukti dengan banyaknya merek IKEA yang telah 

terdaftar di berbagai negara yaitu 75 (tujuh puluh lima) negara, merek 

IKEA telah menjadi merek dagang sejak tahun 1943 dengan  1300 (seribu 

tiga ratus) sertifikat merek yang telah tersebar di berbagai negara, adanya 

pengetahuan umum dari masyarakat mengenai merek IKEA serta promosi 

yang dilakukan secara gencar di berbagai negara dengan cara mencetak 

katalog produk barang merek IKEA setiap tahunnya untuk dibagikan 

kepada konsumen sebanyak 175.000.000 eksemplar katalog dengan 55 

edisi dan 27 bahasa serta melalui publikasi elektronik yaitu www.ikea.com, 

http://www.ikea.com/
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www.ikea.gr, www.ikea.com.hk, www.ikea.is, www.ikea-group-ikea.com, 

memiliki 237 toko di 34 negara.     

   Merek Ikea telah digunakan bukan hanya di Swedia, namun 

penggunaannya sudah ke berbagai negara, telah keluar dari batas-batas 

regional suatu negara dengan pembuktiannya yaitu bukti adanya sertifikat 

merek di berbagai negara. Adanya sertifikat merek di berbagai negara 

dapat digunakan sebagai alat bukti yang ampuh. Keterkenalan yang 

dimiliki IKEA menyebabkan merek IKEA ditiru oleh merek IKEMA 

untuk barang tidak sejenis.  

   Peniru menggunakan merek IKEMA pada kelas barang 19 yang 

meliputi: segala macam tegel keramik lantai dan dinding, sedangkan 

merek IKEMA digunakan pada kelas 21, kelas 24, kelas 11, kelas 35 dan 

kelas 42. Meskipun, merek terkenal tersebut digunakan untuk barang tidak 

sejenis, seharusnya merek terkenal tersebut mendapatkan perlindungan 

hukum di Indonesia hal ini selaras dengan konvensi internasional yang 

telah diratifikasi Indonesia yaitu TRIPs Agreement Pasal 16 ayat (3).  

   Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa kasus ini dengan 

menggunakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

menurut penulisan kurang memenuhi unsur keadilan, karena dalam Pasal 6 

ayat (2) tidak aplikabel. Penerapan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 menyebabkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) 

TRIPs Agreement sulit diterapkan.  

http://www.ikea.gr/
http://www.ikea.com.hk/
http://www.ikea.is/
http://www.ikea-group-ikea.com/
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   Ketiadaan perlindungan hukum karena belum adanya Peraturan 

Pemerintah, maka dari sisi hukum internasional hal ini tetap tidak dapat 

digunakan sebagai alasan pembenar ketika Indonesia sebagai negara 

anggota TRIPs Agreement dianggap lalai memberikan perlindungan 

hukum merek terkenal dengan melanggar Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

Agreement. Menurut penulis, Majelis Hakim dalam kasus merek IKEA 

melawan merek IKEMA kurang cermat dalam menilai dan hanya sebagai 

corong undang-undang, bukan sebagai hakim yang harus menafsirkan 

Undang-undang tersebut menurut jiwa Undang-undang (the spirit of the 

laws).  

   Selain itu, penerapan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan prinsip national 

treatment yang dianut oleh TRIPs Agreement tertuang dalam Pasal 3 yang 

menyatakan bahwa: 

(1) Each member shall accord to the nationals of other 

members treatment no less favourable than that it 

accords to its own nationals with regard to the protection 

of intellectual property, subject to the exceptions already 

provided in, respectively, te Paris Convention (1967), the 

Berne Convention (1971), the Rome Convention or the 

Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated 

Circuits. In respects of performers, producers of 

phonograms and broadcasting organizations, this 

obligation only applies in respect of the rights provided 

under this Agreement. Any member availing itself of the 

possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention 

(1971) or paragraph 1 (b) of Article 16 of the Rome 

Convention shall make a notification as a foreseen in 

rhose provisions to the council for TRIPs 
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  Terjemahannya adalah: 

(1) Setiap anggota wajib memberikan kepada warga negara 

lain perlakuan yang sama, tidak kurang menguntungkan 

dari yang diberikannya kepada warga negara sendiri 

berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual, 

tunduk pada Paris Convention, Berne Convention 

(1971), Konvensi Roma atau Perjanjian tentang HAKI 

Sirkuit Terpadu. Terkait dengan aktor, produsen 

rekaman suara dan organisasi penyiaran, kewajiban ini 

hanya berlaku sehubungan dengan hak yang diatur 

dalam perjanjian. Setiap anggota yang menggunakan 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Konvensi 

Berne (1971) atau ayat 1 (b) Pasal 16 Konvensi Roma 

wajib menyampaikan pemberitahuannya kepada Dewan 

TRIPs. 

 

  Menurut analisis penulis, apabila mengaitkan dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 

K/N/HaKI/2002 maka untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal 

yaitu pertama, pengetahuan umum masyarakat yang penentuannya 

berdasarkan promosi. Merek IKEA dan AUDEMARS PIGUET 

merupakan merek terkenal hal ini terbukti dengan pengetahuan umum 

masyarakat berdasarkan promosi yang dilakukan secara gencar bukan 

hanya di negaranya tapi promosi juga dilakukan di negara-negara lain. 

Masyarakat sudah mengetahui merek terkenal tersebut dan masyarakat 

mengakui bahwa merek itu merupakan suatu merek yang termasuk dalam 

tingkatan merek terkenal. kedua, bukti pendaftaran merek di berbagai 

negara. Merek IKEA dan AUDEMARS PIGUET telah mendaftarkan 

mereknya bukan hanya di negaranya sendiri, tapi merek tersebut juga telah 

didaftarkan di berbagai negara sehingga merek tersebut berwawasan 

globalisasi. Dengan adanya pendaftaran di berbagai negara menimbulkan 
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konsekuensi merek tersebut memiliki hak atas merek di negara dimana 

pendaftaran itu didaftarkan sehingga merek tersebut terlindungi dari 

peniruan merek terkenal baik untuk barang sejenis maupun barang tidak 

sejenis. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka hal itu dapat 

menjadi salah satu alat pembuktian yang ampuh.  

  Selain itu, terkait dengan prinsip national treatment maka 

seharusnya setiap negara anggota TRIPs Agreement wajib memberikan 

perlindungan yang sama terhadap merek terkenal, berarti semua negara 

peserta diharuskan memberikan perlindungan terhadap merek terkenal 

asing sama dengan memberikan perlindungan pemilik merek terkenal dari 

warga negara yang bersangkutan. Perlindungan yang dimaksud mencakup 

hal-hal yang mempengaruhi keberadaan, perolehan, lingkup, pelaksanaan 

dan penegakan kekayaan intelektual, serta hal-hal yang dapat 

mempengaruhi penggunaan kekayaan intelektual termasuk didalamnya hak 

atas merek terkenal.  

  Perlindungan terhadap merek terkenal seharusnya diberikan oleh 

Indonesia sama dengan merek biasa yang dimiliki oleh Indonesia. 

Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap 

kepentingan sendiri maupun kepentingan negara lain yang berada di 

wilayahnya, dengan perlakuan yang tidak boleh menimbulkan kepentingan 

bagi negara tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain. 

Indonesia sebagai negara anggota TRIPs Agreement wajib menjalankan 

kewajiban internasionalnya untuk patuh pada peraturan internasional.  
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  Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional mengakui 

adanya hukum internasional dan berkomitmen untuk mematuhi prinsip-

prinsip dan kaidah-kaidahnya sebagai kewajiban. Peniruan merek IKEA 

untuk barang tidak sejenis merupakan perbuatan yang mengandung unsur 

itikad tidak baik, pemilik merek melakukan peniruan merek terkenal 

dengan tujuan untuk mendapatkan pangsa pasar yang luas seperti yang 

dimiliki oleh merek terkenal, tanpa harus mengeluarkan biaya untuk 

melakukan pendaftaran di berbagai negara dan biaya promosi yang besar-

besaran.  

  Peniruan merek terkenal untuk barang tidak sejenis selain tidak 

sesuai dengan prinsip national treatment, juga tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip yang dianut dalam hak kekayaan intelektual, yaitu:
87

 

1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice) 

 Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan 

hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan 

yang dapat berupa materi maupun immaterial, misalnya rasa aman 

karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya itu. Hukum 

memberikan perlindungan demi kepentingan pencipta berupa 

suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum 

mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi 

alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Bagi HKI, peristiwa 

yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut adalah penciptaan 

yang berdasarkan kemampuan intelektual. Karena hak tersebut 

akan mewajibkan pihak lain untuk melakukan sesuatu atau 

commission, atau tidak melakukan sesuatu perbuatan atau 

ommission. 

2. Prinsip ekonomi (the economic argument) 

 HKI berasal dari proses kreatif yang memilliki manfaat serta 

berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maka kepemilikan 

itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu 

satu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam 
                                                           
87

 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 25-26 
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masyarakat. Dengan demikian HKI merupakan suatu bentuk 

kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan itu orang akan 

mendapatkan keuntungan, misalnya royalti. 

3. Prinsip Kebudayaan (the cultural argument) 

 Hasil ciptaan itu sejalan dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastra 

yang besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, 

dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan 

atas karya dan karsa manusia yang dibakukan dalam sistem HKI 

adalah suatu usaha untuk mewujudkan lahirnya semangat dan 

minat untuk mendorong lahirnya ciptaan baru. 

4. Prinsip Sosial (the social argument) 

 Hukum tidak mengatur manusia sebagai persewenangan yang 

berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain,  akan tetapi 

hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. 

Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang 

terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak 

apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang, 

tidak boleh diberikan semata-mata demi kepentingan orang itu, 

namun demi kepentingan seluruh masyarakat. 

 

  Menurut penulis, kasus merek “AUDEMARS PIGUET” dan “AP” 

melawan merek “AP AUDEMARS PIGUET”, menunjukkan bahwa 

merek “AUDEMARS PIGUET” merupakan merek terkenal, hal ini 

terbukti dengan “AUDEMARS PIGUET” telah terdaftar di berbagai 

negara serta promosi yang dilakukan di berbagai negara dengan 

menggunakan katalog. Negara yang telah terdaftar, antara lain: 

1. Pendaftaran merek “AUDEMARS PIGUET” di Hong Kong, 

terdaftar dibawah nomor pendaftaran 581 of 1961, tanggal 

pendaftaran 2 Mei 1960 yang melindungi jenis-jenis barang yang 

termasuk dalam kelas barang 14. 

2. Pendaftaran merek “AUDEMARS PIGUET” di Malaysia, terdaftar 

dibawah nomor pendaftaran M/63755, tanggal pendaftaran 30 
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Oktober 1973 yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk 

dalam kelas barang 14. 

3. Pendaftaran merek “AUDEMARS PIGUET” di Jepang, terdaftar 

dibawah nomor pendaftaran 749221, tanggal pendaftaran 31 Juli 

1967 yang melindungi kelas barang (lokal) 35. 

4. Pendaftaran merek “AUDEMARS PIGUET” di Singapura, terdaftar 

dibawah nomor pendaftaran 59320, tanggal pendaftaran 31 Juli 1967 

yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 

barang (lokal) 23. 

5. Pendaftaran merek “AUDEMARS PIGUET” di Thailand, terdaftar 

dibawah nomor pendaftaran 109667, tanggal pendaftaran 13 Oktober 

1986 yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 

barang lokal 10. 

6. Pendaftaran merek “AUDEMARS PIGUET” di Thailand, terdaftar 

dibawah nomor pendaftaran TM 55989, tanggal pendaftaran 13 

Oktober 1998 yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk 

dalam kelas barang 30. 

Menurut analisis penulis, merek “AUDEMARS PIGUET” 

merupakan merek terkenal sehingga harus diberikan perlindungan 

hukumnya. Hukum akan memberikan jaminan bagi setiap penguasaan 

dan untuk menikmati hasil dari benda atau ciptaannya dengan bantuan 

negara. Bantuan negara diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum 

yang sesuai dengan prinsip keadilan (the principle of natural justice), 



 

 

163 
 

prinsip ekonomi (the economic argument), prinsip kebudayaan (the 

cultural argument), prinsip sosial (the social argument).  

Perlindungan Hukum yang diterapkan dalam kasus merek 

“AUDEMARS PIGUET” telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. 

Pertama, prinsip keadilan (the principle of natural justice), dalam 

menciptakan atau menggunakan suatu merek berasal dari hasil 

kekayaan intelektualnya. Penggunaan merek “AUDEMARS PIGUET” 

berasal dari hasil kekayaan intelektual gabungan 2 nama pendiri 

perusahaan yaitu, Jules-Louis Audemars dan Aguste Piguit sehingga 

wajar apabila pemilik merek terkenal itu memperoleh imbalan yang 

dapat berupa materi maupun immaterial, misalnya rasa aman karena 

dilindungi dan diakui atas hasil karyanya itu. Kedua, prinsip ekonomi 

(the economic argument), pemilik merek terkenal merek “AUDEMARS 

PIGUET” menciptakan merek tersebut untuk dapat dimanfaatkan serta 

berguna menunjang kehidupan, sehingga konsekuensi dari kepemilikan 

merek “AUDEMARS PIGUET” dapat menimbulkan kekayaan bagi 

pemiliknya, dari kepemilikan merek tersebut, pemilik merek akan 

mendapatkan keuntungan. Ketiga, prinsip kebudayaan (the cultural 

argument), pemilik merek terkenal merek “AUDEMARS PIGUET” 

menciptakan merek yang selalu terkait dengan ilmu pengetahuan, seni 

dan sastra yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan taraf 

kehidupan. Pengakuan atas karya dan karsa manusia dalam merek 

“AUDEMARS PIGUET” mewujudkan lahirnya semangat baru dan 
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mendorong lahirnya ciptaan baru. Keempat, prinsip sosial (the social 

argument), pemilik merek terkenal merek “AUDEMARS PIGUET” 

yang telah mendaftarkan mereknya sehingga menimbulkan hak atas 

merek, dalam pemanfaatannya terkait dengan keterkenalan merek 

tersebut sangat bermanfaat bagi negara yang memiliki merek terkenal. 

Keterkenalan merek ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat 

yang hidup di di suatu negara pemilik merek terkenal karena dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan ekonomi. Menurut penulis, 

Pertimbangan Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

Agreement telah sesuai dan selaras dengan perjanjian internasional yang 

diratifikasi yang memberikan perlindungan terhadap merek terkenal 

barang tidak sejenis.  

Dasar dari komitmen Indonesia untuk melaksanakan 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis adalah 

itikad baik melaksanakan kewajiban internasionalnya sebagai bagian 

dari masyarakat internasional. Indonesia terikat oleh kaidah-kaidah 

hukum dalam TRIPs Agreement, sebagai bagian dari usaha untuk 

mengimplementasikan secara efektif kewajiban internasionalnya.  

 

2. to goods or services which are not similar (digunakan terhadap barang 

atau jasa tidak sejenis); 

  Merek pada awalnya hanya media penunjuk asal-usul suatu produk 

untuk membedakan dengan produk sejenis yang beredar di pasar. 



 

 

165 
 

Dalam perkembangannya fungsi merek bertransformasi menjadi apa 

yang kita kenal dewasa ini.
88

 Transformasi tersebut mengubah fungsi 

merek yang awalnya hanya penanda asal usul suatu produk menjadi 

suatu tanda pengenal dalam perdagangan barang dan jasa yang tidak 

hanya sejenis namun digunakan pula untuk barang tidak sejenis.   

  Pengertian barang sejenis dan tidak sejenis tidak diakomodir oleh 

TRIPs Agreement, sehingga pemahaman mengenai barang atau jasa 

tidak sejenis diserahkan kepada masing-masing negara atau penilaian 

hakim yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili sengketa 

merek.  Tidak adanya penjelasan mengenai pengertian barang sejenis 

dan tidak sejenis dalam peraturan internasional maupun nasional 

menimbulkan semakin sulitnya menentukan secara pasti pengertian 

barang sejenis maupun tidak sejenis.  

  Pengaturan secara internasional hanya mengklasifikasikan kelas 

barang dan jasa dalam International Classification of Goods and 

Services for the Purposes of the registration of marks, yang sering 

disebut dengan nice agreement. Penentuan mengenai barang dan jasa 

tidak sejenis menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah: 

Cara hakim mengindikasikannya untuk merek terkenal dalam 

barang tidak sejenis masih menjadi perdebatan bagi kami, iya 

karena kita tahu sendiri bahwa Peraturan Pemerintah sampai 

hari ini dari tahun 2001 belum pernah terbit. Selain itu 

pengertian sejenis maupun tidak sejenis belum ada. Namun, 

bagi saya hal itu dapat kita cek lagi dalam pengaturan baik 
                                                           
88

 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 

305. 
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dalam perjanjian internasional maupun nasional. Penentuannya 

dapat menggunakan penentuan kelas barang dan jasa yang 

terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 

maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

akan dapat kita gunakan dalam menilai bahwa barang itu 

sejenis maupun tidak sejenis. Yurisprudensi Mahkamah Agung 

No. 279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan 

bahwa untuk menentukan barang sejenis dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: a. persamaaan barang yang diproduksi; b. 

persamaan kawasan pemasaran dan cara pemakaian; c. 

persamaan pemeliharaan yang diperlukan konsumen; d. nyata-

nyata membingungkan dan adanya kaitan erat antara barang 

merek yang satu dengan barang yang lain. Selain itu, Pasal 16 

ayat (3) TRIPs Agreement, diatur pula bahwa salah satu 

kriterianya bahwa merek itu digunakan untuk barang yang 

tidak sejenis merupakan syarat untuk dapat diterapkannya 

perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis.
89

 

 

 

 

Penentuan mengenai barang sejenis maupun tidak sejenis menurut 

 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, adalah sebagai berikut : 

Menurut saya, merek terkenal untuk barang tidak sejenis selain 

menggunakan kriteria persamaan nama, persamaan 

logo/gambar, persamaan ucapan, persamaan warna, persamaan 

jenis barang/jasa, susunan kata/huruf, persamaan bentuk dapat 

pula digunakan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement.
90

 

Penentuan mengenai barang sejenis maupun tidak sejenis menurut 

 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, adalah sebagai berikut : 

 Menurut saya, merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

dapat kita lihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 

2279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan 
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 Dalam menentukan barang sejenis maupun tidak sejenis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat mengacu pada Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement. Keterangan ini diperoleh dari 

wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu hakim yang memerikssa dan mengadili 

sengketa merek terkenal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Hakim Titik Tejaningsih, 

pada tanggal 20 April 2016 pukul 09.00 WIB. 
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 Dalam menentukan barang sejenis maupun tidak sejenis  Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, 

K. SANTOSO & PARTNERS (ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW Patens & 

Trademark Attorney) mengacu pada Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement, Pasal 4 dan Pasal 6 

yat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang 

penulis lakukan dengan Ibu Koen Santoso pada tanggal 18 April 2016 pukul 14.00 WIB. 
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bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya 

maupun pada keseluruhan adalah sebagai berikut: sama 

bentuk (similarity of form), sama komposisi (similarity of 

composition), sama kombinasi (similarity of combination), 

sama unsur elemen (similarity of elements), persamaan bunyi 

(sound similarity), persamaan ucapan (phonetic similarity), 

persamaan penampilan (similarity in appereance), selain itu 

penggunaan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement sangat perlu 

diterapkan, seperti “indicate a connection between those 

goods or services and the owner of the registered trademark” 

dan “the interest of the registered trademark are likely to be 

damaged by such use”. Meskipun, sampai saat ini ketentuan 

dalam Pasal 16 ayat (3) ini belum diatur lebih lanjut oleh 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

sehingga kriteria mengenai persamaan pada pokoknya 

maupun secara keseluruhan untuk barang tidak sejenis masih 

mengalami kerancuan. Selain itu ada kriteria lain yang dapat 

digunakan dalam menentukan adanya persamaan atau 

perbedaan jenis barang dengan melakukan penulisanan 

berdasarkan: tujuan penggunaan barang, material penggunaan 

barang, core bussiness, segmen pasar dan lapisan konsumen. 
91

 

  Menurut analisis penulis, Kasus Inter IKEA System B.V yang 

menggunakan IKEA sebagai merek dagang melawan PT. Angsa Daya 

yang menggunakan merek IKEMA sebagai merek dagang merupakan 

sengketa merek untuk barang tidak sejenis. IKEA menggunakan merek 

dagangnya pada kelas 21, kelas 24, kelas 11, kelas 35 dan kelas 42, 

sedangkan merek IKEMA digunakan pada barang kelas 19.  Perbedaan 

kelas yang digunakan oleh merek IKEMA merupakan suatu perbuatan 

meniru merek IKEA yang sudah terkenal untuk barang tidak sejenis yang 

dapat menyebabkan adanya penyesatan konsumen mengenai asal-usul 

suatu barang.  
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 Dalam menentukan barang sejenis maupun tidak sejenis  Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2279/PK/Pdt/1992 dan Pasal 

16 ayat (3) TRIPs Agreement. Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang penulis lakukan 

dengan Bapak Adi Supanto pada tanggal 20 April 2016 pukul 13.00 WIB. 
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  Barang tidak sejenis meniru merek yang memiliki kesamaan pada 

pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal akan membuat 

khalayak ramai (masyarakat) mengira bahwa barang tersebut berasal dari 

merek terkenal dan hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik 

(asli) merek terkenal tersebut, seperti mengurangi nilai terhadap daya 

pembeda dan merusak reputasi. TRIPs Agreement tidak memberikan 

pengertian lebih lanjut mengenai barang sejenis maupun tidak sejenis, 

namun penentuan kelas-kelas barang di Indonesia sudah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau 

Jasa bagi Pendaftaran Merek yang telah sejalan dengan klasifikasi 

internasional yang diatur dalam Nice Agreement.  

Sengketa merek IKEA dan IKEMA sudah secara jelas menyatakan 

bahwa merek tersebut digunakan untuk barang tidak sejenis, namun 

pengenaan Pasalnya Hakim menggunakan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2001 yang seharusnya diterapkan untuk barang sejenis. 

Bunyi selengkapnya Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 

2001: 

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 

merek tersebut: 

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah 

terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang 

sejenis; 

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah 

dikenal. 
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   Menurut penulis, pengenaan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2001 pada kasus IKEA dan IKEMA dianggap kurang 

tepat karena barang nya terletak pada kelas barang yang berbeda, sehingga 

Pasal tersebut sulit untuk diterapkan karena penggunaannya untuk barang 

sejenis. Penggunaan merek terkenal untuk barang sejenis sudah diatur 

secara jelas dalam Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement dan diatur lebih 

lanjut dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, 

sehingga jika menggunakan Pasal ini dalam pertimbangannya maka sulit 

untuk menemukan hubungan antara sengketa merek barang tidak sejenis 

yang menggunakan pasal untuk barang sejenis. Di sisi lain, pertimbangan 

hukum hakim dalam sengketa merek IKEA dan IKEMA yang 

menggunakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

menurut penulis kurang memenuhi rasa keadilan, karena Peraturan 

Pemrintah yang belum dikeluarkan sampai saat ini belum ada. 

Pertimbangan hukum hakim selengkapnya terkait dengan Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sebagai berikut: 

- Bahwa kelas barang milik Pemohon Peninjauan Kembali (kelas 19) 

berbeda dengan kelas barang merek IKEA milik Termohon 

Peninjauan Kembali/Penggugat (kelas 11, 21, 24, 35 dan 42) 

sehingga dengan demikian penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang 

dijadikan dasar untuk adanya persamaan pada perkara tidak tepat. 

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) tidak dapat diterapkan dalam perkara 

a quo karena Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan 
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tertentu tersebut belum diatur yaitu untuk menerapkan persamaan 

pada pokoknya untuk barang berbeda kelas sehingga ketentuan 

dalam Konvensi belum dapat dimplementasikan. 

   Menurut penulis, seharusnya untuk barang tidak sejenis agar tetap 

mendapat perlindungan hukum maka lebih baik dengan menggunakan 

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dalam pertimbangan hukumnya. Hal 

ini sejalan dengan yang diungkapkan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat yang pernah menangani sengketa merek  terkenal:
92

 

 Menurut pendapat saya, itu semua merupakan kewenangan 

hakim sampai sejauh mana hakim menggali baik asas-asas 

maupun prinsip-prinsip kekayaan intelektual, Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, dengan bunyi pasal: 

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang 

tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang 

akan diterapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, 

maka unsur-unsurnya seperti : 1. Adanya persamaan pada 

pokoknya atau pada keseluruhannya, 2. Merek terkenal, 3. 

Barang atau jasa tidak sejenis, 4. Ketentuan lebih lanjut diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. Unsur yang ke 4 merupakan 

unsur yang sulit diterapkan karena sampai saat ini Peraturan 

Pemerintah itu belum pernah ada sehingga perlindungan 

hukum terhadap kasus yang didalam putusannya 

menggunakan pertimbangan Pasal 6 ayat (2) kurang 

memenuhi keadilan bagi pemilik merek terkenal yang telah 

dibonceng keterkenalannya, sehingga menurut pendapat saya 

pribadi alangkah baiknya jika dalam penyelesaian kasus 

tersebut menggunakan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement. 

 

   Kelas barang 14 adalah: 

 melindungi logam-logam mulia serta campuran-campurannya 

dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau yang 
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 Dalam menentukan barang sejenis maupun tidak sejenis terkait dengan kasus IKEA dan 

IKEMA, penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat. Keterangan ini diperoleh dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu hakim 

yang memeriksa dan mengadili sengketa merek terkenal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

yaitu Hakim Titik Tejaningsih pada tanggal 20 April 2016 Pukul 09.00 WIB. 



 

 

171 
 

disepuh dengan bahan-bahan hiasan, piring-piring dan 

pinggan-pinggan (kecuali pisau-pisau, garpu-garpu dan 

sendok-sendok), hiasan tengah meja, asbak, geretan (pakai 

batu api), kotak tempat cerutu dan/atau sigaret, pipa cerutu 

/sigaret, peniti dasi, kancing manset, liontin/anting-anting 

(tidak termasuk kelas lain), perhiasan-perhiasan, permata, 

batu berharga dan kotak-kotak perhiasan. 

 

 

   Kedua merek tersebut memiliki kelas barang yang sama, namun 

penentuan mengenai merek terkenal untuk barang tidak sejenis dapat 

diterapkan dalam kasus ini, karena penentuan barang sejenis atau tidak 

sejenis tidak hanya terbatas pada kelas barang yang telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau 

Jasa bagi Pendaftaran Merek yang telah sejalan dengan klasifikasi 

Internasional Nice Agreement tanggal 15 Juni 1957 tentang International 

Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration 

of Marks. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kasubdit. 

Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek,
93

 dikatakan 

sebagai barang sejenis maupun tidak sejenis, Pertama, tidak selalu kelas 

barangnya dinyatakan bahwa kelas barangnya berbeda, Kedua, selain itu 

penentuan barang sejenis dan tidak sejenis dengan menggunakan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 PK/Pdt/1992.  

   Menurut penulis, penentuan lain selain menggunakan kelas barang 

dan jasa. hakim dapat menggunakan itikad tidak baik serta penggunaan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 
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  Dalam menentukan suatu barang dikatakan sejenis maupun tidak sejenis tidak selalu harus 

berdasarkan pembagian barang-barang dalam kelas barang, keterangan ini diperoleh dari 

wawancara penulis dengan Kasubdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek 

yang bernama Adi Supanto pada tanggal 4 April 2016 Pukul 13.00 WIB. 
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Januari 1998. Pengaturan Itikad tidak baik diatur dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001. Penggunaan merek terkenal untuk barang 

tidak sejenis menurut penulis patut diduga bahwa merek “AP 

AUDEMARS PIGUET” melakukan upaya untuk menyesatkan 

(misleading) khalayak ramai sehingga menimbulkan kebingungan 

mengenai suatu barang. Pengaturan mengenai itikad tidak baik, tidak 

hanya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, 

namun diatur pula pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 

3485K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 yang menyatakan bahwa: 

pilihan merek yang sama menunjukkan adanya tidak baik, yakni ingin 

membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen 

mengenai asal-usul barang.  

   Menurut penulis, peniruan merek terkenal untuk barang tidak 

sejenis yang dilakukan oleh “AP AUDEMARS PIGUET” akan 

membahayakan dan merugikan pemilik merek terkenal yaitu 

AUDEMARS  PIGUET maupun masyarakat konsumen. Apabila penulis 

kaitkan dengan justifikasi perlindungan hak merek menurut Bently and 

Sherman, yaitu:
94

 

1. Perlindungan merek sembagai imbalan kreatifitas atau 

investasi. Dengan demikian, hukum merek mendorong 

produksi akan produk-produk bermutu dan secara 

berlanjut menekan mereka yang berharap dapat menjual 

barang-barang bermutu rendah dengan cara 

memanfaatkan kelemahan konsumen untuk menilai mutu 

barang secara cepat. Usaha untuk membenarkan 

perlindungan merek dengan argumentasi kreatifitas 
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  Bently and Sherman, http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-merek-Indonesia-tradelaw-law-

hki/, diakses pada tanggal 2 Mei 2016, Pukul 13.30 WIB. 
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adalah suatu hal yang lemah, sebagian karena pada saat 

hubungan antara barang dengan merek dipicu dan 

dikembangkan oleh pedagang, namun peran yang sama 

besarnya justru diciptakan oleh konsumen dan 

masyarakat. 

2. Informasi ini merupakan justifikasi utama perlindungan 

merek, karena merek digunakan dalam kepentingan 

umum sehingga meningkatkan pasokan informasi kepada 

konsumen dan dengan demikian meningkatkan efisiensi 

pasar. Merek merupakan cara singkat komunikasi 

informasi kepada pembeli dilakukan dalam rangka 

membuat pilihan belanja. Dengan melindungi merek, 

lewat pencegahan pemalsuan oleh pihak lain, maka akan 

menekan biaya belanja dan pembuatan keputusan. 

Belanja dan pilihan dapat dilakukan secara lebih singkat, 

karena seorang konsumen akan yakin merek yang 

dilihatnya memang berasal dari produsen yang 

diperkirakannya. Peran iklan dalam dunia industri yang 

makin dominan menjadikan perlindungan merek menjadi 

semakin penting. 

3. Teori Etis, argumentasi utama perlindungan merek 

didasarkan pada gagasan fairness atau keadilan (justice). 

Secara khusus prinsipnya adalah seseorang tidak boleh 

menuai dari yang tidak ditanamnya. Secara lebih khusus, 

bahwa dengan mengambil merek milik orang lain, 

seseorang telah mengambil keuntungan dari nama baik 

(goodwill) yang dihasilkan oleh pemilik merek yang asli. 

Kaitannya ke lingkup yang lebih luas dari kegiatan 

perdagangan adalah perlindungan dari persaingan curang 

dan pengayaan diri yang tidak adil. 

 

  Berdasarkan 3 justifikasi perlindungan hak merek yang penulis 

jelaskan diatas, maka peniruan merek IKEA yang dilakukan oleh IKEMA 

dan merek AUDEMARS PIGUET yang dilakukan oleh merek AP 

AUDEMARS PIGUET  merupakan suatu pelanggaran terhadap justifikasi 

(alasan pembenar) diadakannya perlindungan hak merek untuk barang 

tidak sejenis, seperti Pertama, Peniruan merek IKEA dan merek 

AUDEMARS PIGUET yang digunakan oleh produk lain untuk barang 

tidak sejenis dengan mutu yang rendah akan menimbulkan konsekuensi 
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melemahnya kreatifitas. Semakin melemahnya kreatifitas menyebabkan 

perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis sulit dijalankan. 

Kedua, Peniruan merek IKEA yang dilakukan oleh IKEMA dan merek 

AUDEMARS PIGUET yang dilakukan oleh merek AP AUDEMARS 

PIGUET dapat menyesatkan konsumen, hal ini terkait dengan merek 

merupakan cara singkat komunikasi informasi kepada pembeli sehingga 

seorang konsumen akan yakin merek yang dilihatnya berasal dari produsen 

yang diperkirakannya. Ketiga, Teori Etis, berdasarkan teori ini peniruan 

merek IKEA yang dilakukan oleh IKEMA dan merek AUDEMARS 

PIGUET yang dilakukan oleh merek AP AUDEMARS PIGUET 

merupakan suatu pelanggaran terhadap justifikasi perlindungan hak merek, 

seseorang tidak boleh menuai dari yang tidak ditanamnya. Meniru merek 

milik orang lain dengan menggunakannya untuk barang tidak sejenis 

berarti telah mengambil keuntungan dari nama baik (goodwill) yang 

dihasilkan oleh pemilik merek yang asli. 

 

3. that use of that trademark in relation to those goods or services would 

indicate a connection between those goods or services and the owner of 

the registered trademark (mengindikasikan adanya hubungan antara 

barang atau jasa itu dengan pemilik merek terkenal); 

  Penentuan adanya hubungan antara barang atau jasa dengan 

pemilik merek terkenal melihat dari adanya persamaan yang menimbulkan 

kebingungan (likelihood of confussion). Dalam putusan Seventh Circuit 
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antara Kennel Club of Chicago v. Mighty Star, Inc., ada atau tidaknya 

persamaan yang membingungkan (likelihood of confussion) bergantung 

pada faktor:
95

 

1) tingginya derajat persamaan dalam tampilan dan sugestif (the 

degree of similarity between the marks in appearance and 

suggestion; 

2) persamaan produksi (the similarity of product); 

3) persamaan kawasan dan cara pemakaian (the similarity of 

area and manner of use); 

4)  persamaan derajat perawatan (pemeliharaan yang diperlukan 

oleh konsumen (the degree of care likely to be exercised by 

consumers) 

5)  kekuatan merek terkenal  

6)  kebingungan yang nyata (actual confussion) 

7)  diduga keras bahwa penyesatan dilakukan dengan sengaja 

(intent of the alleged infrenger) 

 

   Menurut Ibu Titik Tejaningsih, mengemukakan pendapatnya 

mengenai hubungan antara barang atau jasa tidak sejenis dengan pemilik 

merek terkenal, sebagai berikut: 

Cara hakim mengindikasikannya hubungan antara barang 

atau saja tidak sejenis dengan pemilik merek terkenal yaitu 

barang yang menggunakan merek terkenal itu membuat 

khalayak ramai tersesat dan mengira bahwa barang itu 

berasal dari merek terkenal tersebut. Jadi konsumen itu 

mengira bahwa barang itu berada di bawah merek terkenal, 

misalnya penggunaan merek Prodo yang kalau di luar negeri 

dipakai untuk tas dan di Indonesia digunakan untuk hotel, hal 

ini jelas bahwa merek itu digunakan untuk barang berbeda 

sehingga membuat orang yang melihat itu akan mengaitkan 

barang itu dengan merek terkenal dan penggunaannya akan 

merugikan pemilik merek terkenal.
96
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 Yahya Harahap, Log. Cit.,  
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 Dalam mengindikasikan adanya hubungan antara barang yang membonceng keterekenalan 

dengan merek terkenal Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengacu pada Pasal 16 ayat (3) 

TRIPs Agreement dan itikad tidak baik. Keterangan ini diperoleh dari wawancara penulis 

lakukan dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa merek terkenal di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Hakim Titik Tejaningsih pada tanggal 20 April 2016 

pukul 09.00 WIB. 
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   Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Adi Supanto 

bahwa: 

Menurut saya, cara mengindikasikan adanya hubungan antara 

barang yang membonceng keterkenalan dengan merek 

terkenal adalah dengan menggunakan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 

2279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1992, meskipun hal ini 

hanya dapat diterapkan untuk barang sejenis, untuk barang 

tidak sejenis menurut saya dapat ditambahkan lagi untuk 

mengindikasikannya dengan menggunakan Pasal 16 ayat (3) 

TRIPs Agreement serta penggunaan itikad tidak baik seperti 

yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001.
97

 

 Menurut penulis, kasus IKEA dan IKEMA dapat mengindikasikan 

adanya hubungan antara barang dari merek IKEMA yang terletak di kelas 

barang 19 dengan barang dari merek IKEA yang terletak pada kelas 11, 

21, 24, 35 dan 42.  Cara menilai adanya indikasi antara barang atau jasa 

dengan pemilik merek terkenal terletak pada adanya confussion of business 

connection antara barang IKEMA dengan IKEA sebagai pemilik merek 

terkenal tersebut.  

Konsumen akan mengindikasikan adanya hubungan antara pemilik 

merek terkenal dengan barang yang melakukan peniruan terhadap merek 

terkenal. Unsur itikad tidak baik harus dipertimbangkan dalam hubungan 

antara merek IKEA dengan merek IKEMA, merek IKEMA yang bukan 

pemilik merek terkenal sebenarnya dianggap meniru atau membonceng 
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 Dalam mengindikasikan adanya hubungan antara barang atau jasa dengan pemilik merek 

terkenal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia No. 2279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1992, Pasal 16 ayat (3) 

TRIPs Agreement dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Keterangan ini 

diperoleh dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubdit. Pelayanan Hukum dan 

Fasilitasi Komisi Banding Merek yaitu Adi Supanto pada tanggal 4 April 2016 Pukul 13.00 

WIB. 
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ketenaran merek terkenal, memanfaatkan promosi merek terkenal untuk 

keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma. 

Menurut penulis, pada kasus merek AUDEMARS PIGUET 

melawan merek AP AUDEMARS PIGUET cara mengindikasikan adanya 

hubungan antara barang dari merek AUDEMARS PIGUET dengan merek 

AP AUDEMARS PIGUET terkait dengan adanya kesamaan bunyi ucapan 

dan tulisan. AP AUDEMARS PIGUET merupakan merek biasa yang 

melakukan peniruan merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang 

bertujuan untuk menyesatkan masyarakat tentang asal usul barang, 

sehingga barang-barang dari merek biasa tersebut akan diindikasikan 

memiliki hubungan  dengan barang dari pemilik merek terkenal, tanpa 

perlu promosi yang gencar dan hal ini merupakan perbuatan yang tidak 

dibenarkan.  

Oleh karena itu, meskipun merek tersebut digunakan untuk barang 

tidak sejenis perlu adanya perlindungan hukum yang kuat untuk mencegah 

konsumen tersesat tentang asal usul barang. Hal ini sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh Sudargo Gautama, bahwa masyarakat tidak akan 

terperosok membeli barang palsu yang memakai merek lain tetapi bukan 

dihasilkan oleh pabrik yang sebenarnya memiliki merek tersebut.
98

 Jika 

terdapat kesan keterkaitan yang erat antara barang yang menggunakan 

merek tersebut dengan pemilik mereknya maka faktor penentunya adalah 

“confussion of business) sebagai salah satu pertimbangan untuk 
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menentukan apakah merek yang sama dengan merek terkenal, akan tetapi 

didaftarkan untuk barang yang tidak sejenis itu bisa ditolak atau 

dibatalkan. 

 

4. that the interest of the owner of the registered trademark are likely to be 

damaged by such use (adanya potensi kepentingan pemilik merek terkenal 

yang dirugikan. 

  Kekuatan reputasi sebuah merek dengan potensi omzet keuntungan 

yang bernilai trilyunan dolar perhari bagi pemegang merek dalam kategori 

terkenal tentu saja mendorong munculnya para pelaku kegiatan usaha dan 

jasa yang bernilai trilyunan dolar perhari bagi pemegang merek dalam 

kategori terkenal tentu saja mendorong munculnya para pelaku kegiatan 

usaha dan jasa yang beritikad buruk dengan berbagai modus pelanggaran 

(counterfeiting) di seluruh dunia.
99

  

  Adanya potensi kepentingan pemilik merek terkenal yang 

dirugikan, pemilik merek terkenal berpotensi mengalami kerugian dari 

“pencemaran” reputasi merek terkenal melalui penggunaan merek yang 

hampir mirip dengan merek terkenal sehingga seolah-olah produk tersebut 

berasal dari merek terkenal. Selain itu, kerugian secara potensial pemilik 

merek terkenal juga melalui kehilangan kesempatan dari pemilik merek 

terkenal untuk melebarkan usahanya hingga kepada produk barang atau 

jasa tidak sejenis lainnya.   
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  Menurut analisis penulis, merek terkenal untuk barang tidak sejenis  

(IKEA melawan IKEMA dengan AUDEMARS PIGUET melawan AP 

AUDEMARS PIGUET) mengakibatkan kepentingan pemilik merek 

terkenal dirugikan. Dirugikan karena penggunaan merek tersebut 

menggunakan merek terkenal sehingga merek-merek biasa yang tidak 

dengan promosi yang gencar memanfaatkan promosi merek terkenal untuk 

keuntungan dirinya secara cuma-cuma. Merek-merek terkenal seperti 

IKEA dan AUDEMARS PIGUET telah mengembangkan kemampuan 

untuk menciptakan nilai yang tinggi terhadap barangnya. Keterkenalan 

yang didapatkan bukan hal yang mudah karena diperlukan upaya promosi 

yang gencar dan investasi yang besar oleh pemilik merek hingga menjadi 

merek terkenal di seluruh dunia. Kerugian yang diderita oleh pemilik 

merek terkenal yang asli tidak hanya kerugian materi secara langsung, 

namun hal ini juga meluas dalam penggerogotan citra atau image yang 

khas dari merek terkenal tersebut. Akibat dari kerusakan citra atau image 

dari suatu merek terkenal sangat merugikan bagi pemilik merek terkenal 

(asli) karena nilai dari suatu merek itu ditentukan oleh citra atau image dari 

merek bagi para konsumennya.  

  Kerugian lain juga diderita oleh konsumen, merek tiruan yang 

biasanya memiliki kualitas rendah dibeli oleh konsumen yang hendak 

membeli barang dengan merek terkenal, konsumen terkecoh dan pada 

akhirnya membeli barang yang menggunakan merek tiruan sehingga 

konsumen tidak menikmati barang dengan kualitas tinggi yang biasa 
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diperolehnya dari konsumsi terhadap barang yang menggunakan merek 

terkenal.  

  Kerugian lain juga diderita oleh masyarakat Indonesia. Peniruan 

dapat memastikan daya kreasi manusia dalam menciptakan sebuah karya. 

Tindakan meniru merek milik pihak lain yang permohonan pendaftaran 

mereknya diterima oleh Dirjen HKI memberikan justifikasi kepada 

masyarakat Indonesia untuk tidak mengembangkan daya kreasinya.
100

 

 

  Menurut analisis penulis, adanya potensi kepentingan pemilik 

merek yang dirugikan dapat dikaitkan dengan konsep A. Zen Umar Purba 

yang mengemukakan alasan mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum 

sebagai berikut:
101

 

(1) Alasan yang bersifat non ekonomis, menyatakan bahwa 

perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan 

karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan 

kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan self 

actualization pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan 

berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka. 

(2) Alasan yang bersifat ekonomis, adalah untuk melindungi 

mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang 

melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari 

karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya 

peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang 

lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka 

yang berhak. 

 

  Berdasarkan analisis penulis mengenai keterkaitan antara potensi 

kepentingan pemilik merek terkenal yang dirugikan dengan konsep yang 
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dikemukan oleh A. Zen Umar Purba, bahwa kerugian yang diterima oleh 

pemilik merek terkenal bukan hanya secara ekonomis tapi juga secara non 

ekonomis. Kerugian yang diterima secara ekonomis akibat peniruan merek 

terkenal seharusnya pemilik merek terkenal mendapat keuntungan materiil 

dari mereknya selain itu untuk kerugian yang diterima secara non 

ekonomis apabila merek terkenalnya digunakan oleh pihak lain maka akan 

menurunkan kreatifitas manusia. 

 

  Ratifikasi World Trade Organization melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1994, yang di dalamnya mencakup Agreement on Trade 

Related Aspect of Intelectual Property Rights Including Trade in 

Counterfeit Goods menimbulkan konsekuensi perundang-undangan merek 

di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 disusun sebagai manifestasi atas konvensi-

konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
102

 Pengaturan 

merek terkenal diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001, yang menyatakan bahwa: 

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 

merek tersebut: 

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang 

sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa 

yang sejenis; 
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b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah 

dikenal. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang 

tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang 

akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

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

2001 mengatur mengenai merek terkenal untuk barang dan jasa 

sejenis, sedangkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 mengatur mengenai merek terkenal untuk barang dan jasa tidak 

sejenis. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat  (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001, memberikan kriteria merek terkenal 

sebagai berikut: 

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan 

memerhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai 

merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di 

samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang 

diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, 

investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh 

pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di 

beberapa negara. Apabila hal-hal di atas beum dianggap 

cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga 

yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna 

memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya 

merek yang menjadi dasar penolakan. 

 

 

Perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa tidak 

sejenis diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001, unsur-unsur dari Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut: 
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1. Persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya; 

  Persamaan pada pokoknya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Pasal 6 ayat 

(1) huruf a menyatakan bahwa: 

 Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah 

 kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang 

 menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, 

yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik 

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau 

kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi 

ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.  

 

   Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, maka 

faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya persamaan 

merek, atau adanya “kesan yang sama” atau similarity impression: 

 (1) Similarity of form (persamaan bentuk); 

(2) Similarity of composition (persamaan komposisi); 

(3) Persamaan cara penulisan; 

(4) Similarity of combination (persamaan kombinasi); 

(5) Similarity of elements (persamaan unsur-unsur); 

(6) Sound similarity (Persamaan bunyi); 

(7) Phonetic similarity (persamaan ucapan). 

 

   Persamaan pada pokoknya terkait dengan doktrin 

persamaan identik atau kemiripan sangat dekat (identical/very 

nearly resembles). Menurut doktrin ini kekakuan ajaran doktrin 

persamaan menyeluruh (enlarge) melalui konstruksi hukum, 

berdasarkan patokan-patokan yang lebih luwes. Patokan-

patokannya meliputi:
103

 

                                                           
103

 M. Yahya Harahap dalam Anne Gunawati, Ibid.,  hlm. 219-221 



 

 

184 
 

1. Faktor Identik (identical) atau kemiripan sangat nyata (very 

nearly resembles) antara satu merek dengan orang lain yang 

meliputi: 

 a. kemiripan dalam segala hal (similar in appearance); 

 b. kemiripan atau identik mengenai bunyi (sound);  

 c. kemiripan atau identik dalam konotasi (connotation); 

d. kemiripan atau identik mengenai kesan komersial         

(commercial impression) atau disebut kesamaan konotasi 

sugestif (the same suggestive connotation). 

2. Mengandung persamaan asosiasi atau persamaan gambaran, 

sehingga sulit bagi masyarakat konsumen membedakan antara 

merek yang satu dengan merek yang lainnya, sehingga terjadi 

kebingungan yang nyata (actual confussion) atau kemiripan 

yang menimbulkan penyesatan terhadap konsumen (misleading 

consumer), karena menimbulkan kesan dan kepercayan seolah-

olah barang yang bersangkutan berasal dan diproduksi oleh 

produsen yang sama. 

3. Tidak perlu ditegakkan faktor kesamaan nama barang atau jenis 

barang (generic goods) 

4. Juga tidak perlu ditegakkan patokan barang-barang yang 

bersangkutan sama persaingan dan sama jalur pemasaran (same 

channel of trade). Unsur-unsur penting yang harus diperhatikan: 

a. Sulit membedakan antara kedua barang tersebut; b. Barang-

barang yang bersangkutan mempunyai beberapa hubungan cara 

(are related in manner), dan kondisi serta aktivitas dalam 

pemasaran maupun (closely related), sehingga menimbulkan 

keadaan (likelihood confussion/actual confussion) yang 

menyesatkan masyarakat konsumen. Doktrin Kemiripan sangat 

dekat dengan mempergunakan pertimbangan: pengaburan 

(confussion), penyesatan (misleading), itikad buruk (bad faith) 

dan ada yang menambahkan dengan mengeruk keuntungan 

secara tidak jujur (unjust enrichment) sebagai faktor landasan 

pertimbangan. 

 

  Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak 

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan pada 

keseluruhannya. Berdasarkan, doktrin “entireties similar”, yang 

dimaksud dengan persamaan pada keseluruhannya adalah 

persamaan secara menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan, 

dalam artian antara merek yang satu dengan merek yang lain sama 
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persis, begitu juga dalam penampilan dan perwujudannya yang 

sama (actual appearance). Jadi suatu persamaan dapat 

diklasifikasikan sebagai persamaan pada keseluruhannya dengan 

dilakukan perbandingan secara menyeluruh.  

  Patokan untuk menentukan kualifikasi adanya persamaan 

secara menyeluruh didasarkan pada asas perbandingan secara 

menyeluruh atau comparied in their entireties. Semua faktor harus 

mirip mengandung persamaan dalam arti sangat sama betul atau 

(very similar) atau (nearly resembles), dan penampilan serta 

perwujudan nyata-nyata sama atau (actual appearace). Agar 

persamaan optimal yang menyeluruh bisa terwujud antara satu 

merek milik seseorang dengan merek orang lain: 

a. Salah satu merek merupakan imitasi atau peniruan total 

(imitation) dari merek milik orang lain, dengan cara 

mengcopy dari aslinya atau mereproduksi dari aslinya. 

b. Persamaan jenis barang 

 Barang yang dilindungi merek yang satu dengan yang lain, 

harus sama jenerik (same generic). 

c. Persamaan jalur pemasaran 

 Syarat ketiga untuk menyatakan ada atau tidaknya persamaan 

ditentukan dengan faktor permasaan jalur pemasaran yang 

dapat dianggap sama, meliputi wilayah geografi yang sama 

(the same common law market place), dan ditujukan terhadap 

lapisan konsumen yang sama
104

. 

 

Menurut Bapak Adi Supanto
105

, terkait dengan persamaan pada 

keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya dapat kita lihat ketika 
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pemohon merek mendaftarkan mereknya, pemeriksa merek 

memeriksanya dengan: persamaan visual, persamaan konseptual dan 

persamaan fonetik.  

 Pemeriksa DJKI dalam memeriksa suatu merek ketika 

ada persamaan pokoknya atau tidak maupun 

persamaan secara keseluruhan mengacu pada 3 hal, 

pertama persamaan visual, kedua persamaan 

konseptual dan ketiga persamaan fonetik. Pertama, 

Persamaan visual merupakan persamaan yang terlihat 

dari sisi tampilan merek. Bisa dilihat dari bentuk 

mereknya, cara penempatannya, warnanya ataupun 

kombinasi warnanya sehingga mengakibatkan orang 

yang melihat menjadi keliru. Kedua, Persamaan 

konseptual merupakan persamaan yang dasar 

filosofisnya sama dari suatu merek, misal ada 

seseorang yang mendaftarkan mereknya dengan 

gambar ayam, lalu ada orang lain yang mendaftarkan 

mereknya dengan tulisan ayam, maka hal ini akan 

menimbulkan peahaman yang sama terhadap barang-

barang itu. Ketiga, Persamaan fonetik merupakan 

persamaan yang dasarnya persamaan secara 

pengucapan atau bunyi dari merek sama, sehingga 

mengakibatkan adanya persamaan dan menimbulkan 

kebingungan bagi konsumen. 

 

Menurut analisis penulis, kedua kasus merek terkenal untuk 

barang tidak sejenis (merek IKEA melawan merek IKEMA) dan 

(AUDEMARS PIGUET melawan merek AP AUDEMARS PIGUET) 

merupakan kasus yang dalam pengenaan persamaanya dengan 

menggunakan Doktrin Deskripsi Identik atau Kemiripan Sangat Dekat 

(Identical/Very nearly resembles). Doktrin ini dapat diterapkan dalam 

kasus ini karena kecurangan-kecurangannya berupa pemboncengan atas 

merek yang terkenal, dan pemboncengan tersebut tidak meliputi seluruh 
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faktor, seperti mengkopi atau mereproduksi secara utuh merek yang 

ditiru, barang yang dilindunginya tidak persis sama jenis atau kelas dan 

jalur pemasaran yang tidak persis sama.  

Kasus merek IKEA dan merek IKEMA yang secara jelas berada 

dalam kelas barang yang berbeda, maka berdasarkan Doktrin Deskripsi 

Identik atau Kemiripan Sangat Dekat (Identical/Very nearly resembles) 

barang yang dihasilkan dibawah merek IKEMA akan menimbulkan 

penyesatan terhadap konsumen, karena seolah-olah barang yang 

dihasilkan oleh merek IKEMA berasal dari merek IKEA. Penulis akan 

membahas persamaan pada pokoknya dengan menggunakan doktrin 

deskripsi identik pada kasus IKEA melawan IKEMA dengan patokan-

patokannya, seperti:  

(1) Faktor identik atau kemiripan sangat nyata antara satu merek 

 dengan merek orang lain; 

(2) Mengandung persamaan asosiasi, sehingga sulit bagi masyarakat 

 konsumen membedakan antara merek yang satu dengan merek 

 yang lainnya, sehingga terjadi kebingungan yang nyata atau 

 kemiripan yang menimbulkan kesan dan kepercayaan seolah-olah 

 barang yang bersangkuta berasal dan diproduksi oleh produsen 

 yang sama 

(3) Tidak perlu ditegakkan faktor kesamaan nama barang atau jenis 

 barang. 
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(4). Juga tidak perlu ditegakkan patokan barang-barang yang 

 bersangkutan sama persaingan dan sama jalur pemasaran. 

 Berdasarkan, patokan-patokan di atas menurut penulis merek 

IKEMA telah melakukan peniruan merek terkenal IKEA, karena 

penggunaan nama merek IKEMA akan menimbulkan orang yang 

melihat, membaca dan mendengar akan mengasosiakan bahwa produk 

itu berasal dari merek IKEA. Konsumen akan sulit membedakan antara 

kedua merek tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan yang nyata 

atau kemiripan yang menimbulkan penyesatan terhadap konsumen 

bahwa merek IKEMA berasal dan diproduksi oleh produsen yang sama, 

yaitu IKEA.  

 Sengketa merek AUDEMARS PIGUET dan merek AP 

AUDEMARS PIGUET, meskipun kedua merek ini terletak dalam 

barang sejenis, namun berdasarkan asal, cara pembuatan, sifat dan 

tujuan pemakaian atau penggunaan barang kedua jenis barang tersebut 

merupakan jenis barang yang berbeda. Pada kasus ini penulis tetap 

menggunakan persamaan pada pokoknya dengan doktrin deskripsi 

identik, meskipun merek AUDEMARS PIGUET dan merek AP 

AUDEMARS PIGUET memiliki nama yang hampir sama namun tidak 

dapat dikatakan sebagai persamaan pada keseluruhan. Persamaan pada 

keseluruhan tidak dapat diterapkan karena penggunaan persamaan ini 

harus berdasarkan perbandingan unsur merek benar-benar sama serta 
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terpenuhinya persamaan secara optimal, dengan patokan sebagai 

berikut:  

(1) Salah satu merupakan imitasi atau peniruan total dari merek milik 

 orang lain, dengan cara mengcopy dari aslinya; 

(2) Persamaan jenis barang; 

(3) Persamaan jalur pemasaran. 

Berdasarkan, patokan-patokan di atas menurut penulis merek 

AUDEMARS PIGUET dan merek AP AUDEMARS PIGUET tidak 

dapat diterapkannya persamaannya jika menggunakan persmaan pada 

keseluruhannya. Merek AP AUDEMARS PIGUET telah melakukan 

peniruan merek terkenal merek AUDEMARS PIGUET karena 

penggunaan nama merek AP AUDEMARS PIGUET akan 

menimbulkan orang yang melihat, membaca dan mendengar akan 

mengasosiakan bahwa produk itu berasal dari merek AUDEMARS 

PIGUET. Konsumen akan sulit membedakan antara kedua merek 

tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan yang nyata atau 

kemiripan yang menimbulkan penyesatan terhadap konsumen bahwa 

merek AP AUDEMARS PIGUET berasal dan diproduksi oleh produsen 

yang sama, yaitu AUDEMARS PIGUET.   

Selain itu, apabila penulis kaitkan dengan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik No. 279 PK/Pdt/1988 tanggal 6 Januari 

1988 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhan atau 

mempunyai persamaan pada pokok dapat dideskripsikan: 
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 sama bentuk (similarity of form); 

 sama komposisi (similarity of composition); 

 sama kombinasi (similarity of combination); 

 sama unsur elemen (similarity of elements); 

 persamaan bunyi (sound similarity): 

 persamaan ucapan (phonetic similarity); atau  

 persamaan penampilan (similarity in apperance). 

 

Menurut penulis, merek IKEA dan merek IKEMA memiliki 

persamaan yaitu sama unsur elemen (similarity of elements) dan 

persamaan bunyi (sound similarity). Persamaan yang mencapai 80% 

karena penggunaan unsur-unsur huruf I, K, E dan A yang menimbulkan 

timbulnya persamaan bunyi. Kata IKEA disusun dengan 4 huruf, yaitu I, 

K, E, dan A sedangkan kata IKEMA disusun dengan 5 huruf yaitu I, K, E, 

M, dan A sehingga peniruannya mencapai 80 % dan secara sepintas terkait 

dengan persamaan bunyi ketika dibaca akan tereja sama. Kata IKEA 

equivalent 100 % yaitu terdiri dari huruf I, K, E dan A, maka merek 

IKEMA menjiplak dan meniru baik huruf-hurufnya yang dimulai dari 

huruf I, K, E dan A, kata IKEMA terdiri dari huruf I, K, E, M, dan A yang 

mengabsorpsi atau menyerap huruf-huruf I, K, E dan A dengan 

menyisipkan huruf M dalam merek tersebut memiliki equivalent 80%. 

Penyisipan satu huruf diantara E dan A merupakan bagian dari peniruan 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis yang dapat menyesatkan 

masyarakat (khalayak ramai) tentang asal-usul suatu barang. Masyarakat 

akan mengira bahwa merek IKEMA berasal dari merek IKEA yang 

merupakan merek terkenal. 
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Gambar 4.1 Logo merek IKEA 

 

 

Gambar 4.2 Logo merek IKEMA 

Kasus AUDEMARS PIGUET dengan AP AUDEMARS PIGUET 

menurut penulis apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung Republik No. 279 PK/Pdt/1988 tanggal 6 Januari 1988 memenuhi 

unsur persamaan penampilan (similarity in appearance). Persamaan 

tampilan yang ditampilkan antara merek AUDEMARS PIGUET DAN AP 

AUDEMARS PIGUET menyebabkan masyarakat terkecoh dan mengira 

bahwa merek AP AUDEMARS PIGUET yang merupakan merek biasa 

memiliki hubungan dengan merek terkenal AUDEMARS PIGUET.  

Penambahan kata AP pada peniru merek terkenal merupakan suatu usaha 

untuk menyesatkan konsumen karena kata AP merupakan singkatan dari 

AUDEMARS PIGUET dalam merek terkenal. Persamaan penampilan 

merupakan suatu hal yang sangat mengecoh dalam peniruan merek 
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terkenal karena dengan adanya persamaan penampilan tersebut masyarakat 

akan mengira bahwa merek yang dikonsumsi merupakan produk dari 

merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis.  

 

 

 

Gambar 4.3 Logo Merek AUDEMARS PIGUET 

 

Gambar 4.4 Logo Merek AP Audemars Piguet 

 

2. Merek terkenal 

  Definisi merek terkenal sampai saat ini belum memiliki definisi 

yang tetap, karena sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai 

merek terkenal, mengingat kriteria atau batasan merek terkenal berbeda-

beda baik dalam pendapat para ahli, peraturan internasional maupun 

nasional.  
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a. Yahya Harahap, kriteria merek terkenal antara lain:
106

 

a. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen 

b. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik 

c. Didukung oleh faktor-faktor sebgai berikut: 

- Presentasi nilai pemasaran yang tinggi; 

- Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya   

          wilayah pemasaran di seluruh dunia; 

- Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama; 

- Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang. 

 

b. World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan 

rekomendasi mengenai kriteria merek terkenal sebagai 

berikut:
107

  

1. the degree of knowledge or recognition of the mark in 

the relevant sector of the public; 

2. the duration, the extent and geographical area of any 

use of the mark; 

3. the duration, the extent and geographical area of any       

promotion of the mark, including advertising or 

publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of 

the goods and/or services to which the mark applies; 

4. the duration and geographical area of any registration, 

and registration, and applications for registration, of 

the mark, to the extent that they reflect use or 

recognition of the mark; 

5. the record or succesful enforcement of rights in the 

mark, in particular, the extent to which the mark was 

recognized as well known by competent authorities; 

6.  the value associated with the mark. 

 

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

426  PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995, bahwa kriteria 

terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah 

hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah 

                                                           
106

  Yahya Harahap, Loc. Cit.,  
107

  Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well-Known Mark, 

Adopted by Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property and the 

General Assembly of the World Intellectual Property (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of 

Meetings of The Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999 
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menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yang 

didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-

batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah 

berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang 

tidak mengenal batas dunia. 

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1486 K/Pdt/1991, tanggal 25 November 1995, bahwa suatu 

merek termasuk dalam pengertian well-known marks pada 

prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar 

dari batas-batas transnasional. Karena itu, apabila terbukti suatu 

merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, maka 

dikwalifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar samapai 

ke batas-batas di luar negara asalnya. 

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002. Untuk 

menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah 

Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, 

yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, 

penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang 

bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah 

dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran 

merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal 

tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh. 
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f. Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-HC.01.01 

Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek 

yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik 

Orang Lain, disebutkan di dalam Pasal 1 bahwa merek terkenal 

sebagai merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di 

wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis 

barang tertentu.  

g. Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.03-HC.02.01 

Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek 

Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang 

Lain atau Milik Badan lain. Pasal 1 Keputusan Menteri 

Kehakiman R.I Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal adalah merek 

dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada 

barang yang diperdagangkan oleh sesorang atau badan, baik di 

wilayah Indonesia maupun di luar negeri.  

h. Kriteria merek terkenal menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) 

huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan 

rumusan pasal sebagai berikut: 

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek 

terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis 

dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum 

masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha 

yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula 

reputasi merek terkenal yang diperoleh karena 

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

pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek 

tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas 

belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat 

memerintahkan lemaga yang bersifat mandiri untuk 

melakukan survei guna memperoleh kesimpulan 

mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi 

dasar penolakan. 

 

i. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Titik 

Tejaningsih mengenai merek terkenal:
108

 

Kriteria yang digunakan bagi hakim dalam 

menentukan keterkenalan suatu merek terkenal 

menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

No.1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 dimana 

disitu dapat kita lihat bahwa yang dimaksud dengan 

merek terkenal adalah apabila suatu merek telah 

beredar keluar dari batas-batas regional sampai 

kepada batas-batas transnasional, dimana telah 

beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan 

adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di 

berbagai negara. Selain itu, berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

No. 022K/N/ HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 

menyatakan bahwa untuk menentukan kriteria 

mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung 

berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, 

yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum 

masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada 

reputasi merek yang bersangkutan yang telah 

diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh 

pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek 

tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal 

tersebut menegaskan salah satu alat pembuktian yang 

ampuh. 

 

j. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Koen 

Santoso mengenai merek terkenal:
109

 

                                                           
108

 Dalam menentukan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, hakim Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat mengacu pada kriteria yang ditetapkan diatas. Keterangan ini diperoleh dari 

wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu hakim yang pernah memeriksa dan 

mengadili sengketa merek terkenal di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yakni Dr. Titik 

Tejaningsih, SH., M.Hum pada tanggal 20 April 2016 pukul 09.00 WIB. 
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 Menurut saya, kriteria yang dapat dijadikan sebagai 

ukuran untuk menentukan keterkenalan suatu merek 

adalah terdaftar pertama kali (baik di luar negeri 

maupun di dalam negeri); masyarakat umum 

mengetahui (familiar) dengan merek tersebut 

(pengetahuan masyarakat) melalui iklan (publikasi) di 

berbagai media seperti koran, majalah, tabloid, 

spanduk, pamflet, radio; banyak konsumen yang 

membeli atau menggunakannya (untuk jasa); 

ketersediaan produk/jasa tersebar di beberapa negara; 

adanya ciri khas tertentu atas barang tersebut yang 

membedakan baarng tersebut dari barang lainnya. 

Menurut saya, yang menjadi batasan suatu merek 

dikatakan sebagai merek terkenal adalah terdaftar 

pertama kali (baik di luar negeri maupun di dalam 

negeri), merek dipakai secara terus menerus untuk 

produksi barang/atau jasa, dikenal oleh masyarakat 

luas, digunakan oleh masyarakat luas. 

 

k. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak 

Adi Supanto mengenai merek terkenal:
110

 

Menurut saya, kriteria untuk menentukan 

keterkenalan suatu merek dapat dilihat berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1486/K/1991 

tanggal 25 November 1995 dalam perkara merek 

“KNIRPS” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

No. 022K/N/HaKI/2002 tanggal 21 Desember 2002 

dalam perkara pembatalan merek Cornetto, antara 

Unilever KW melawan PT. Campina Ice Cream 

Industry 

 

   Menurut analisis penulis, merek IKEA merupakan merek terkenal, 

keterkenalannya sudah diakui secara nasional dan internasional yang 

                                                                                                                                                               
109

 Dalam menentukan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, Konsultan Hak Kekayaan 

Intelektual, K. SANTOSO & PARTNERS (ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW 

Patents & Trademark Attorney) mengacu pada kriteria di atas. Keterangan ini penulis peroleh 

sebagai hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Koen Santoso pada tanggal 18 April 

2016 pukul 14.00 WIB. 
110

 Dalam menentukan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual mengacu pada kriteria di atas. Keterangan ini penulis peroleh sebagai 

hasil wawancara penulis dengan Kasubdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding 

Merek yang bernama Adi Supanto pada tanggal 4 April 2016 pukul 13.00 WIB. 
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dibuktikan dengan adanya sertifikat merek yang terdaftar di berbagai 

negara. Keterkenalan merek IKEA akan penulis bahas berdasarkan data 

yang telah penulis peroleh, seperti pendapat ahli Yahya Harahap, World 

Intellectual Property Organization, Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 426 PK/Pdt/1994, Yurisprudensi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1486 K/Pdt/1991, Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 K/N/HaKI/2002, 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1987, 

Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991, 

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

2001, Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

Wawancara penulis dengan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, 

Wawancara penulis dengan Direktorat Jenederal Kekayaan Intelektual. 

   Menurut analisis penulis merek IKEA telah menjadi merek 

terkenal. Hal ini terbukti dengan banyaknya merek IKEA yang telah 

terdaftar di berbagai negara yaitu 75 negara, merek IKEA telah menjadi 

merek dagang sejak tahun 1943 dengan  1300 sertifikat merek yang telah 

tersebar di berbagai negara, adanya pengetahuan umum dari masyarakat 

mengenai merek IKEA serta promosi yang dilakukan secara gencar di 

berbagai negara dengan cara mencetak katalog produk barang merek 

IKEA setiap tahunnya untuk dibagikan kepada konsumen sebanyak 

175.000.000 eksemplar katalog dengan 55 edisi dan 27 bahasa serta 

melalui publikasi elektronik yaitu www.ikea.com, www.ikea.gr, 

http://www.ikea.com/
http://www.ikea.gr/
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www.ikea.com.hk, www.ikea.is, www.ikea-group-ikea.com, memiliki 237 

toko di 34 negara.  

   Merek Ikea telah digunakan bukan hanya di Swedia, namun 

penggunaannya sudah ke berbagai negara, telah keluar dari batas-batas 

regional suatu negara dengan pembuktiannya yaitu bukti adanya sertifikat 

merek di berbagai negara. Adanya sertifikat merek di berbagai negara 

dapat digunakan sebagai alat bukti yang ampuh. Keterkenalan yang 

dimiliki IKEA menyebabkan merek IKEA ditiru oleh merek IKEMA 

untuk barang tidak sejenis. Peniru menggunakan merek IKEMA pada 

kelas barang 19 yang meliputi: segala macam tegel keramik lantai dan 

dinding, sedangkan merek IKEMA digunakan pada kelas 21, kelas 24, 

kelas 11, kelas 35 dan kelas 42. Meskipun, merek terkenal tersebut 

digunakan untuk barang tidak sejenis, seharusnya merek terkenal tersebut 

mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia hal ini sesuai dengan 

ketentuan dalam TRIPs Agreement Pasal 16 ayat (3).  

   Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa kasus ini dengan 

menggunakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

menurut penulis kurang memenuhi unsur keadilan, karena dalam Pasal 6 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak aplikabel. 

Penerapan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

menyebabkan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement sulit diterapkan.   

  Menurut penulis, Majelis Hakim dalam kasus merek IKEA 

melawan merek IKEMA kurang cermat dalam menilai dan hanya sebagai 

http://www.ikea.com.hk/
http://www.ikea.is/
http://www.ikea-group-ikea.com/
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corong undang-undang, bukan sebagai hakim yang harus menafsirkan 

Undang-undang tersebut menurut jiwa Undang-undang (the spirit of the 

laws). Selain itu, penerapan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 menurut penulisan hal ini tidak sesuai dengan prinsip national 

treatment yang dianut oleh TRIPs Agreement tertuang dalam Pasal 3 yang 

menyatakan bahwa: 

(1) Each member shall accord to the nationals of other 

members treatment no less favourable than that it 

accords to its own nationals with regard to the 

protection of intellectual property, subject to the 

exceptions already provided in, respectively, te Paris 

Convention (1967), the Berne Convention (1971), the 

Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property 

in Respect of Integrated Circuits. In respects of 

performers, producers of phonograms and broadcasting 

organizations, this obligation only applies in respect of 

the rights provided under this Agreement. Any member 

availing itself of the possibilities provided in Article 6 of 

the Berne Convention (1971) or paragraph 1 (b) of 

Article 16 of the Rome Convention shall make a 

notification as a foreseen in rhose provisions to the 

council for TRIPs. 

 

  Terjemahannya adalah: 

(1) Setiap anggota wajib memberikan kepada warga negara 

lain perlakuan yang sama, tidak kurang menguntungkan 

dari yang diberikannya kepada warga negara sendiri 

berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual, 

tunduk pada Paris Convention (1967), Berne 

Convention (1971), Konvensi Roma atau Perjanjian 

tentang HAKI Sirkuit Terpadu. Terkait dengan aktor, 

produsen rekaman suara dan organisasi penyiaran, 

kewajiban ini hanya berlaku sehubungan dengan hak 

yang diatur dalam perjanjian ini. Setiap anggota yang 

menggunakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 

Konvensi Berne (1971) atau ayat 1 (b) Pasal 16 

Konvensi Roma wajib menyampaikan pemberitahuaan 

kepada Dewan TRIPs. 
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  Menurut analisis penulis, apabila dikaitkan dengan prinsip national 

treatment maka seharusnya setiap negara anggota TRIPs Agreement wajib 

memberikan perlindungan yang sama terhadap merek terkenal, berarti 

semua negara peserta diharuskan memberikan perlindungan terhadap 

merek terkenal asing sama dengan memberikan perlindungan pemilik 

merek terkenal dari warga negara yang bersangkutan. Perlindungan yang 

dimaksud mencakup hal-hal yang mempengaruhi keberadaan, perolehan, 

lingkup, pelaksanaan dan penegakan hak atas kekayaan intelektual, serta 

hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaan kekayaan intelektual 

termasuk didalamnya hak atas merek terkenal.  

  Perlindungan terhadap merek terkenal seharusnya diberikan oleh 

Indonesia sama dengan merek biasa yang dimiliki oleh Indonesia. 

Indonesia harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap 

kepentingan sendiri maupun negara lain yang berada di wilayahnya, 

dengan perlakuan yang tidak boleh menimbulkan kepentingan bagi negara 

tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain.  

  Indonesia sebagai negara anggota TRIPs Agreement wajib 

menjalankan kewajiban internasionalnya untuk patuh pada peraturan 

internasional. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional 

mengakui adanya hukum internasional dan berkomitmen untuk mematuhi 

prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya sebagai kewajiban. Peniruan merek 

IKEA untuk barang tidak sejenis merupakan suatu perbuatan yang 

mengandung unsur itikad tidak baik, pemilik merek melakukan peniruan 
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merek terkenal dengan tujuan untuk memperoleh pangsa pasar yang luas 

seperti yang dimiliki oleh merek terkenal tanpa harus mengeluarkan biaya 

untuk melakukan pendaftaran di berbagai negara dan biaya promosi yang 

besar-besaran.  

  Peniruan merek terkenal untuk barang tidak sejenis selain tidak 

sesuai dengan prinsip national treatment, juga tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip yang dianut dalam hak kekayaan intelektual, yaitu:
111

 

1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice) 

 Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan 

hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan 

yang dapat berupa materi maupun immaterial, misalnya rasa aman 

karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya itu. Hukum 

memberikan perlindungan demi kepentingan pencipta berupa 

suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum 

mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi 

alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Bagi HKI, peristiwa 

yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut adalah penciptaan 

yang berdasarkan kemampuan intelektual. Karena hak tersebut 

akan mewajibkan pihak lain untuk melakukan sesuatu atau 

commission, atau tidak melakukan sesuatu perbuatan atau 

ommission. 

2. Prinsip ekonomi (the economic argument) 

 HKI berasal dari proses kreatif yang memilliki manfaat serta 

berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maka kepemilikan 

itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu 

satu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam 

masyarakat. Dengan demikian HKI merupakan suatu bentuk 

kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan itu orang akan 

mendapatkan keuntungan, misalnya royalti. 

3. Prinsip Kebudayaan (the cultural argument) 

 Hasil ciptaan itu sejalan dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastra 

yang besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, 

dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan 

atas karya dan karsa manusia yang dibakukan dalam sistem HKI 

                                                           
111

 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc. Cit., 
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adalah suatu usaha untuk mewujudkan lahirnya semangat dan 

minat untuk mendorong lahirnya ciptaan baru. 

4. Prinsip Sosial (the social argument) 

 Hukum tidak mengatur manusia sebagai persewenangan yang 

berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain,  akan tetapi 

hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. 

Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang 

terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak 

apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang, 

tidak boleh diberikan semata-mata demi kepentingan orang itu, 

namun demi kepentingan seluruh masyarakat. 

 

   Menurut penulis, kasus merek “AUDEMARS PIGUET” dan “AP” 

melawan merek “AP AUDEMARS PIGUET” merupakan kasus peniruan 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis, hal ini terbukti dengan 

“AUDEMARS PIGUET” yang telah terdaftar di berbagai negara serta 

promosi yang dilakukan di berbagai negara dengan menggunakan katalog.  

 Menurut analisis penulis, merek “AUDEMARS PIGUET” 

merupakan merek terkenal sehingga harus diberikan perlindungan 

hukumnya. Hukum akan memberikan jaminan bagi setiap penguasaan dan 

untuk menikmati hasil dari benda atau ciptaannya dengan bantuan negara. 

Bantuan negara diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum yang 

sesuai dengan prinsip keadilan (the principle of natural justice), prinsip 

ekonomi (the economic argument), prinsip kebudayaan (the cultural 

argument), prinsip sosial (the social argument). Perlindungan Hukum yang 

diterapkan dalam kasus merek “AUDEMARS PIGUET” telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip tersebut. Pertama, prinsip keadilan (the principle of 

natural justice), dalam menciptakan atau menggunakan suatu merek 

berasal dari hasil kekayaan intelektualnya. Penggunaan merek 
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“AUDEMARS PIGUET” berasal dari hasil kekayaan intelektual gabungan 

2 nama pendiri perusahaan yaitu, Jules-Louis Audemars dan Aguste Piguit 

sehingga wajar apabila pemilik merek terkenal itu memperoleh imbalan 

yang dapat berupa materi maupun immaterial, misalnya rasa aman karena 

dilindungi dan diakui atas hasil karyanya itu. Kedua, prinsip ekonomi (the 

economic argument), pemilik merek terkenal merek “AUDEMARS 

PIGUET” menciptakan merek tersebut untuk dapat dimanfaatkan serta 

berguna menunjang kehidupan, sehingga konsekuensi dari kepemilikan 

merek “AUDEMARS PIGUET” dapat menimbulkan kekayaan bagi 

pemiliknya, dari kepemilikan merek tersebut, pemilik merek akan 

mendapatkan keuntungan. Ketiga, prinsip kebudayaan (the cultural 

argument), pemilik merek terkenal merek “AUDEMARS PIGUET” 

menciptakan merek selalu terkait dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastra 

yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan. 

Pengakuan atas karya dan karsa manusia dalam merek “AUDEMARS 

PIGUET” mewujudkan lahirnya semangat baru dan mendorong lahirnya 

ciptaan baru. Keempat, prinsip sosial (the social argument), pemilik merek 

terkenal merek “AUDEMARS PIGUET” yang telah mendaftarkan 

mereknya sehingga menimbulkan hak atas merek, dalam pemanfaatannya 

terkait dengan keterkenalan merek tersebut sangat bermanfaat bagi negara 

yang memiliki merek terkenal. Keterkenalan merek ini sangat bermanfaat 

bagi seluruh masyarakat yang hidup di di suatu negara pemilik merek 
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terkenal karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan 

ekonomi. 

Menurut penulis, Pertimbangan Majelis Hakim yang menerapkan 

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement telah sesuai dan selaras dengan 

perjanjian internasional yang diratifikasi. Dasar dari komitmen Indonesia 

untuk melaksanakan perlindungan hukum merek terkenal untuk barang 

tidak sejenis adalah melaksanakan dengan itikad baik setiap kewajiban 

internasionalnya sebagai bagian dari masyarakat internasional. Indonesia 

terikat oleh kaidah-kaidah hukum dalam TRIPs Agreement, sebagai bagian 

dari usaha untuk mengimplementasikan secara efektif kewajiban 

internasionalnya.  

 

3. dapat pula diberlakukan untuk barang atau jasa tidak sejenis; 

  Kelas barang dan jasa adalah suatu pengelompokan jenis barang 

dan jasa ke dalam satu kelompok atau kelas tertentu yang didasarkan pada 

fungsi, kegunaan, tujuan pemakaian, bahan pembuatan atau jenis kegiatan. 

Namun pengaturan mengenai barang hanya sebatas itu, tidak 

mendefinisikan lebih lanjut tentang barang sejenis maupun tidak sejenis. 

Penentuan barang sejenis dan tidak sejenis antara suatu barang dengan 

barang yang lain tidak dapat ditentukan secara pasti, apalagi dalam suatu 

perdagangan dan industri yang demikian pesat.
112

 Namun, seiring 

berjalannya waktu penentuan kelas-kelas barang di Indonesia diatur 
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 Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 71. 
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menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas 

Barang atau Jasa dalam Pendaftaran Merek telah sejalan dengan klasifikasi 

internasional yang diatur dalam Nice Agreement tanggal 15 Juni 1957 

tentang International Classification of Goods and Services for the 

Purposes of the Registration of Marks.  

Penentuan mengenai barang dan jasa tidak sejenis menurut Ibu 

Titik Tejaningsih: 

 Cara hakim mengindikasikannya untuk merek terkenal dalam 

barang tidak sejenis masih menjadi perdebatan bagi kami, iya 

karena kita tahu sendiri bahwa Peraturan Pemerintah sampai 

hari ini dari tahun 2001 belum pernah terbit. Selain itu 

pengertian sejenis maupun tidak sejenis belum ada. Namun, 

bagi saya hal itu dapat kita cek lagi dalam pengaturan baik 

dalam perjanjian internasional maupun nasional. 

Penentuannya dapat menggunakan penentuan kelas barang 

dan jasa yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1993 maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia akan dapat kita gunakan dalam menilai 

bahwa barang itu sejenis maupun tidak sejenis. Yurisprudensi 

Mahkamah Agung No. 279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 

1998 yang menyatakan bahwa untuk menentukan barang 

sejenis dapat dideskripsikan sebagai berikut: a. persamaaan 

barang yang diproduksi; b. persamaan kawasan pemasaran 

dan cara pemakaian; c. persamaan pemeliharaan yang 

diperlukan konsumen; d. nyata-nyata membingungkan dan 

adanya kaitan erat antara barang merek yang satu dengan 

barang yang lain. Selain itu, Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

Agreement, diatur pula bahwa salah satu kriterianya bahwa 

merek itu digunakan untuk barang yang tidak sejenis 

merupakan syarat untuk dapat diterapkannya perlindungan 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis
113
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 Dalam menentukan barang sejenis maupun tidak sejenis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
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  Penentuan mengenai barang sejenis maupun tidak sejenis menurut 

Ibu Koen Santoso, adalah sebagai berikut : 

 Menurut saya, merek terkenal yang digunakan dalam barang 

tidak sejenis cara menilainya dengan menggunakan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2279/PK/Pdt/1992 

tanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada 

keseluruhan adalah sebagai berikut: sama bentuk (similarity 

of form), sama komposisi (similarity of composition), sama 

kombinasi (similarity of combination), sama unsur elemen 

(similarity of elements), persamaan bunyi (sound similarity), 

persamaan ucapan (phonetic similarity), persamaan 

penampilan (similarity in appereance), selain itu penggunaan 

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement sangat perlu diterapkan, 

seperti “indicate a connection between those goods or 

services and the owner of the registered trademark” dan “the 

interest of the registered trademark are likely to be damaged 

by such use”. Meskipun, sampai saat ini ketentuan dalam 

Pasal 16 ayat (3) ini belum diatur sepenuhnya lebih lanjut 

oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

sehingga perlindungannya masih mengalami kerancuan.
114

 

 

 Penentuan mengenai barang sejenis maupun tidak sejenis menurut 

Bapak Adi Supanto, adalah sebagai berikut : 

 Menurut saya, untuk menentukan bahwa barang itu sejenis 

maupun tidak sejenis dengan menggunakan Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 1973 dalam pendaftaran merek, 

maka saat itu pemohon merek akan tahu bahwa barang yang 

dimohonkan berada dalam kelas barang yang berbeda. Selain 

itu, penggunaan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement sangat 

perlu diterapkan, seperti “indicate a connection between 

those goods or services and the owner of the registered 

trademark” dan “the interest of the registered trademark are 

likely to be damaged by such use”. Meskipun, sampai saat ini 

ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) ini belum diatur lebih 

lanjut oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 sehingga ketentuan mengenai barang tidak sejenis 
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 Dalam menentukan barang sejenis maupun tidak sejenis  Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, 
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mengalami kerancuan. Selain itu kriteria lain yang dapat 

digunakan dalam menentukan adanya persamaan atau 

perbedaan jenis barang dengan melakukan penulisanan 

berdasarkan: tujuan penggunaan barang, material penggunaan 

barang, core business, segmen pasar dan lapisan konsumen. 
115

 

 

   Selain itu, penentuan merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

dapat merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 279 PK/Pdt/1992 

tanggal 6 Januari 1992 untuk menentukan barang sejenis dapat 

dideskripikan sebagai berikut: 

a. Persamaan barang yang diproduksi; 

b. Persamaan kawasan pemasaran dan cara pemakaian; 

c. Persamaan pemeliharaan yang diperlukan konsumen; 

d. Nyata-nyata membingungkan dan adanya kaitan erat antara barang     

merek yang satu dengan barang yang lain. 

 

  Berdasarkan data yang telah penulis peroleh, maka analisis penulis 

terkait dengan dapat pula diberlakukan untuk barang dan/atau jasa tidak 

sejenis untuk kasus merek IKEMA melawan merek IKEA adalah sebagai 

berikut, merek IKEMA terletak pada kelas barang 19, yang melindungi 

bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan dari logam 

untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat 

dipindah-pindah bukan dari logam; monumen-monumen, bukan dari 

logam. Sedangkan, merek IKEA di gunakan pada kelas 11, 21, 24, 35 dan 

42. Kelas barang 11 melindungi aparat untuk keperluan penerangan, 

pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, 

penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan. Kelas barang 21 
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melindungi perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur 

(bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan 

bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat 

sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau 

setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan): gelas-

gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam 

kelas-kelas lain.  

  Kelas 24 melindungi tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak 

termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja. Kelas 

jasa 35 melindungi periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; 

fungsi-fungsi kantor. Kelas jasa 42 melindungi penyediaan makanan dan 

minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan 

kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa 

pelayanan hukum; penulisanan ilmiah dan industri; pembuatan program 

komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain.  

  Penggunaan merek yang hampir sama yaitu merek IKEMA untuk 

barang tidak sejenis menimbulkan kesan dan kepercayaan seolah-olah 

barang yang bersangkutan berasal dan diproduksi oleh produsen yang 

sama. Barang-barang yang diproduksi oleh merek IKEMA menimbulkan 

keadaan yang menyesatkan masyarakat konsumen yang akan 

mengindikasikan adanya hubungan antara merek IKEA dengan merek 

terkenal IKEA.  
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  Merek AUDEMARS PIGUET melawan merek AP AUDEMARS 

PIGUET meskipun kedua merek tersebut dibawah kelas yang sama yaitu 

kelas 14, melindungi logam mulia, serta campuran-campurannya dan 

benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau yang disepuh dengan 

bahan-bahan itu, yaitu barang-barang karya tangan, barang-barang hiasan, 

piring-piring dan pinggan-pinggan (kecuali pisau-pisau, garpu-garpu dan 

sendok-sendok), hiasan tengah meja, asbak, geretan (pakai batu api), kotak 

tempat cerutu dan/atau sigaret, pipa cerutu/sigaret, peniti dasi, kancing 

manset, liontin/anting-anting (tidak termasuk kelas lain), perhiasan-

perhiasan, permata, batu-batu berharga; lonceng-lonceng dan jam-jam, 

yaitu segala macam/bentuk jam, jam tangan dan perlengkapannya, jam 

berdiri, jam dinding, jam meja, jam besar/kecil, beker dan pesawat-

pesawat pengukur waktu lainnya, alat pengukur waktu yang tepat, pesawat 

untuk mengukur waktu dan mencatat waktu dengan tepat, pesawat 

pengukur waktu yang dipakai dalam olah raga, instalasi jadwal waktu, alat 

dan papan pencatat waktu, tali jam tangan, permukaan jam, kotak-kotak 

arloji, kotak-kotak untuk lonceng dan jam-jam koyak untuk perhiasan. 

Merek AUDEMARS PIGUET melawan merek AP AUDEMARS PIGUET 

meskipun berada dalam kelas yang sama, namun berdasarkan asal, cara 

pembuatan, sifat dan tujuan pemakaian atau penggunaan barang kedua 

jenis merek tersebut merupakan jenis barang yang tidak sejenis.  

 

4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah 
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   Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 akan 

memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk produk 

barang/jasa tidak sejenis setelah adanya Peraturan Pemerintah, artinya 

Pasal 6 ayat (2) tidak seketika efektif tetapi harus menunggu terlebih 

dahulu Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001.     

   Peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana sesuai dengan 

mandat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 belum terbentuk, 

sehingga pengaturan mengenai merek terkenal terkait dengan pendaftaran, 

penggunaan barang dan jasa tidak sejenis serta pembatalan terhadap merek 

terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara 

keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang tidak sejenis sulit 

untuk direalisasikan. 

   Pasal 6 ayat (2) tidak bersifat aplikabel karena masih menunggu 

Peraturan Pemerintah sehingga meski Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 mengatur mengenai perlindungan hukum merek terkenal untuk 

barang dan jasa tidak sejenis tidak dapat ditegakkan. Hal ini sependapat 

dengan Keith E. Markus
116

, bahwa peraturan yang buruk namun dapat 

ditegakkan lebih baik daripada peraturan yang bagus tetapi tidak dapat 

ditegakkan. Selama Peraturan Pemerintah belum ada maka penegakan 

hukum terkait dengan merek terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis 

tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu secepatnya perlu 
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dibentuk Peraturan Pemerintah, berdarkan wawancara yang penulis 

lakukan dengan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka 

data yang penulis peroleh sebagai berikut. 

   Urgensi terbitnya Peraturan Pemerintah menurut Ibu Koen Santoso 

adalah:
117

 

  Menurut saya idealnya Peraturan Pemerintah itu sudah terbit 

karena tidak adanya PP itu pemilik merek terkenal akan 

merasa dirugikan dan tidak akan mendapatkan keadilan di 

Indonesia. Selama PP itu belum ada sulit bagi merek terkenal 

asing yang dibonceng ketenarannya untuk menang dalam 

perkaranya. Bagi kami, ketiadaan PP ini akan menyulitkan, 

ketika ada klien kami yang akan mendaftarkan mereknya 

sehingga sulit untuk mendeteksi bahwa merek yang 

didaftarkan itu sudah digunakan oleh merek lain untuk 

barang yang tidak sejenis. 

 

 Urgensi terbitnya Peraturan Pemerintah menurut Ibu Titik 

Tejaningsih adalah:
118

 

 Menurut saya, PP itu sudah seharusnya diterbitkan dari dulu 

agar  bisa dijadikan arahan (guidelines) bagi kami dalam 

memutus perkara, Undang-Undangnya saja sudah ada dari 

tahun 2001 tapi kenapa PP nya gak kunjung terbit, kami 

sebagai hakim akan kesulitan dalam melaksanakan 

perlindungan merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

sehingga banyak diantara hakim terhadap perkara yang sama, 

sama-sama merek terkenal untuk barang tidak sejenis akan 

menerapkan pasal yang berbeda ada yang menerapkan Pasal 

16 ayat (3) TRIPs Agreement dan ada yang menerapkan Pasal 

6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga 

hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi kami dalam 
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memutus suatu perkara. Jika PP ini tidak segera terbit 

walaupun sebentar lagi UU merek akan diganti dengan yang 

baru, apa bedanya UU merek terdahulu dengan yang 

sekarang, akan selalu sama tidak ada perubahan dalam 

penegakan kekayaan intelektual, karena di dlam PP itu 

mengatur hal-hal yang sangat urgen seperti definisi, kriteria 

merek terkenal, definisi barang sejenis dan barang tidak 

sejenis. Selain itu, selama PP itu belum ada maka Pasal 6 ayat 

(2) tidak akan berlaku efektif, dan Indonesia sebagai negara 

anggota TRIPs Agreement tidak dapat menjalankan 

kewajiban internasionalnya dalam hukum nasionalnya agar 

menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 Urgensi terbitnya Peraturan Pemerintah menurut Bapak Adi 

Supanto adalah:
119

 

 Menurut saya, PP itu hanya sebuah teknis yang terpenting 

UU nya sudah ada, selain itu sebentar lagi kita juga harus 

berbahagia karena Undang-Undang Merek terbaru akan lahir 

secepatnya, saya sebagai tim yang menyusun Rancangan 

Undang-undang Merek tersebut disana juga akan diatur lebih 

lanjt oleh PP akan diterbitkan secepatmya setelah UU terbaru 

ini keluar agar tidak terjadi kerancuan seperti ini lagi dan 

penegakan hukum di bidang merek menjadi lebih baik. Tidak 

mungkin bagi kami untuk menerbitkan PP sesuai dengan 

mandat Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, karena ini 

akan membuat kami bekerja 2 kali dan itu kurang efektif. 

 

 Menurut analisis penulis, urgensi terbitnya Peraturan Pemerintah 

akan penulis bahas berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari 

wawancara dengan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Direktorat Jenderal Kekayaan 
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Intelektual, maka Peraturan Pemerintah itu seharusnya sudah 

diterbitkan dengan urgensi bahwa:  

1. Untuk menciptakan keadilan apabila terjadi sengketa merek 

terkenal untuk barang tidak sejenis; 

2. Untuk memudahkan pemeriksa merek dalam mendeteksi bahwa 

merek yang didaftarkan sudah digunakan oleh merek lain untuk 

barang yang tidak sejenis; 

3.  Sebagai guidelines bagi hakim dalam memutus sengketa merek 

terkenal untuk  barang tidak sejenis. 

Peraturan Pemerintah itu sebagai guidelines bagi para penegak 

hukum dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Selama Peraturan 

Pemerintah belum diterbitkan perlindungan terhadap merek terkenal 

untuk barang dan jasa tidak sejenis didasarkan kepada pengetahuan, 

pemahaman, ketelitian dari pemeriksa merek, hakim di tingkat 

Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang bersifat subyektif. 

 Ketiadaan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai merek 

terkenal khususnya untuk barang tidak sejenis menyebabkan Pertama,  

merek terkenal yang ditiru keterkenalannya oleh merek biasa sulit 

mendapatkan keadilan di Indonesia. Kedua, Inkonsistensi putusan 

hakim terkait dengan merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Ketiga, 

Indonesia dapat menjadi negara yang akan dihadapkan melalui forum 

internasional dari negara asal pemilik merek terkenal, tuntutan tersebut 
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yaitu melalui Disputes Settlement Body (DSB) atau Dewan 

Penyelesaian Sengketa dibawah WTO.  

Peraturan Pemerintah seperti yang dimandatkan dalam Pasal 6 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memuat seluruh materi 

yang ada dalam Undang-Undang yang mendelegasikannya, terkait 

dengan materi muatan yang perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001 berdasarkan wawancara penulis dengan Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual 

dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Adi Supanto, materi hukum 

yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah:
120

 

 Menurut saya, materi hukum yang perlu diatur dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut seperti definisi merek terkenal, 

kriteria mengenai merek terkenal, persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya untuk barang tidak sejenis yang 

kesemuanya itu harus selaras dengan ketentuan dalam TRIPs 

Agreement. 

 

 

  Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis denganIbu 

Koen Santoso, materi hukum yang seharusnya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah adalah:
121

 

                                                           
120

 Dalam menentukan materi hukum Peraturan Pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, mengemukakan pendapat tentang materi hukum (isi) Peraturan Pemerintah 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Keterangan ini penulis peroleh dari wawancara yang 

penulis lakukan dengan Kasubdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek Adi 

Santoso pada tanggal 4 April 2016 pukul 13.00 WIB. 
121

 Dalam menentukan materi hukum Peraturan Pemerintah, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, 

K.SANTOSO & PARTNERS (ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW Patents & 

Trademark Attorney) mengemukakan pendapat tentang materi hukum (isi) Peraturan 

Pemerintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Keterangan ini penulis peroleh dari 
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 Menurut saya, materi hukum yang perlu diatur adalah 

kriteria secara detail dan jelas yang dimaksud dengan 

persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya, 

kriteria secara detail dan jelas yang dimaksud dengan merek 

terkenal, kriteria secara detail dan jelas yang dimaksud 

dengan indikasi geografis yang sudah dikenal dan harus 

diatur juga bahwa penolakan merek oleh Direktorat Merek 

karena persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya juga 

berlaku untuk merek yang belum terdaftar di Indonesia dan 

materi hukum tersebut harus selaras dengan hukum 

internasional. Yang terpenting juga harus mengatur sanksi 

yang jelas terhadap pelanggaran merek terkenal. Juga harus 

mengatur tatacara pembatalam merek yang meniru atau 

membonceng merek terkenal. 

 

  Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, materi hukum yang seharusnya diatur 

dalam Peraturan Pemerintah adalah:
122

 

Menurut saya, materi hukum yang seharusnya perlu diatur 

dalam Peraturan Pemerintah yang utama adalah mengenai 

definisi merek terkenal yang seharusnya dipastikan agar 

dapat kami gunakan secara pasti serta materi hukum yang 

mengatur mengenai barang dan jasa tidak sejenis yang 

menurut pendapat pribadi saya belum tersentuh dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti 

barang dan jasa sejenis. 

 

  Menurut analisis penulis, terkait dengan materi muatan Peraturan 

Pemerintah yang seharusnya diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah materi yang ada dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan tidak mengubah, menambah, 

mengurangi, menyisipi serta memodifikasi materi yang ada dalam 

                                                                                                                                                               

wawancara yang penulis lakukan dengan Koen Santoso pada tanggal 18 April 2016 pukul 

14.00 WIB. 
122

 Dalam menentukan materi hukum Peraturan Pemerintah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Titik 

Tejaningsih mengemukakan pendapat tentang materi hukum (isi) Peraturan Pemerintah 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Keterngan ini penulis peroleh dari wawancara yang 

penulis lakukan dengan Titik Tejaningsih pada tanggal 20 April 2016 pukul 09.00 WIB. 
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Undang-Undang tersebut. Materi hukum yang perlu diatur dalam Pasal 

6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah: 

 1. Definisi merek terkenal; 

 2. Kriteria merek terkenal; 

3. Pengertian barang sejenis dan tidak sejenis; 

4. Kriteria barang sejenis dan tidak sejenis; 

5. Persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya untuk barang  

tidak sejenis; 

 Menurut analisis penulis, terkait dengan kasus merek IKEMA 

melawan merek IKEA yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis 

Hakim menerapkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 dalam 

barang tidak sejenis merupakan suatu hal yang bertentangan dengan 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis, selain 

itu pertimbangan Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak sejalan dengan semangat 

perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

mengingat Peraturan Pemerintah tentang persyaratan merek terkenal 

yang tidak sejenis belum juga terbit, sehingga penerapan pasal 6 ayat 

(2) kurang memenuhi unsur keadilan. Namun, hal ini berbeda dengan 

kasus merek AUDEMARS PIGUET melawan merek AP AUDEMARS 

PIGUET Majelis Hakim menerapkan Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

Agreement, pengenaan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement oleh Majelis 

Hakim dengan pertimbangan bahwa pemakaian merek atas benda-
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benda atau jasa yang bersangkutan akan memberikan indikasi adanya 

suatu hubungan antara barang-barang atau jasa-jasa dengan pemilik 

merek terkenal (indicated a connection between those goods or service) 

dan pemilik merek tersebut akan cenderung mendapatkan kerugian 

akibat pemakaian merek tersebut (likely to be damaged by such use). 

Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk melindungi khalayak ramai 

terhadap kesimpangsiuran mengenai asal atau sumber dari barang-

barang yang beredar di masyarakat yang memakai merek yang 

mengandung nama atau nama perusahaan lain yang telah dikenal 

sebagai produsen barang-barang yang bermutu baik, yang digunakan 

untuk barang tidak sejenis.  

Menurut peneliti, kekacauan tentang asal-usul barang yang 

disebabkan dengan adanya merek IKEMA dan AP AUDEMARS 

PIGUET menyebabkan merek IKEA dan AUDEMARS PIGUET yang 

telah lama dan secara luas diedarkan di masyarakat dengan mutu yang 

tinggi dan promosi yang gencar digunakan pemakaiannya untuk barang 

tidak sejenis, sehingga menimbulkan kesan yang menibulkan 

kebingungan bahwa produk tersebut merupakan hasil dari produsen 

yang sama atau mempunyai ikatan satu sama lain. Selain itu, 

penggunaan merek IKEA dan AUDEMARS PIGUET untuk barang 

tidak sejenis akan dapat menghilangkan keunikan atau melemahkan 

keunikan dan daya pembeda merek tersebut yang berujung pada 

kerugian pada pemilik merek. 
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 Permasalahan utama dalam sengketa merek IKEMA dan IKEA 

karena Peraturan Pemerintah sebagai mandat dari Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 belum diterbitkan, sehingga 

segala sesuatu yang terkait dengan perlindungan hukum merek terkenal 

untuk barang tidak sejenis di Indonesia sulit untuk di realisasikan. 

Selama Peraturan Pemerintah belum diterbitkan di Indonesia, maka 

perlindungan hukum merek terkenal akan sangat sulit di realisasikan, 

karena Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-

Undang yang menjelaskan secara umum-abstrak-singkat. Penerbitan 

Peraturan Pemerintah ini harus segera dilaksanakan, agar komitmen 

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs Agreement 

dapat menjalankan kewajibannya sepenuhnya, tidak hanya melindungi 

barang sejenis namun barang tidak sejenis pula. Selain itu hakim harus 

bersikap lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara 

merek agar tidak memperburuk dampak peniruan merek terkenal. 

4.4.2 Konsistensi dari Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dengan Pasal 6 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terkait dengan 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

   Terkenalnya suatu merek menjadi suatu well-known/famous 

mark dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik 

yang berskala nasional maupun internasional.
123

 Pelanggaran merek 

berupa peniruan merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh 

                                                           
123

 Mostert, W.  Frederick,  Famous and Wellknown Marks, London: Butterworths, 1997, hlm. 5. 
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keuntungan secara tidak jujur sehingga menimbulkan kebingungan 

khalayak ramai dan kerugian yang diderita oleh pemilik merek 

terkenal. Oleh karena itu, merek terkenal harus diberikan 

perlindungan agar kepentingan pemilik merek terkenal tidak 

terabaikan. 

   Secara umum tujuan memberikan perlindungan terhadap 

merek terkenal mempunyai cakupan yang luas, yaitu: Pertama, 

bertujuan melindungi pemilik merek terkenal dari segala macam 

bentuk pemalsuan ataupun peniruan yang sama secara keseluruhan 

atau persamaan pada pokoknya. Kedua, untuk melindungi 

kepentingan konsumen dari penipuan barang palsu yang bermutu 

rendah, ataupun dari kebingungan konsumen karena tidak ada 

kepastian yang jelas tentang keistimewaan dan kekhasan dari suatu 

barang, dan menjauhkan konsumen dari persaingan curang. Ketiga, 

melindungi sistem perekonomian pasar bebas dianggap mampu 

mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun 

internasional dan supaya pasar bebas berjalan dengan sehat harus 

terbebas dari tindakan anti kompetitif ataupun tindakan persaingan 

curang. Tindakan pemalsuan dan peniruan merek terkenal dianggap 

sebagai tindakan anti kompetitif.
124

  

   Perlindungan merek diberikan baik secara internasional 

maupun nasional. Perlindungan ini dapat ditelusuri dari peraturan-

                                                           
124

 Kholis Roisah, Well-Known Mark Protection Dalam Sistem Hukum Merek Di Indonesia dan di 

Beberapa Negara, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. XXXII No. 4 

Oktober – Desember 2003, hlm. 281-282 
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peraturan terdahulu sampai sekarang yang memberikan perlindungan 

hukum terhadap merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Menurut 

analisis penulis terkait dengan perlindungan hukum internasional 

diatur dalam Konvensi Paris dan TRIPs Agreement. Sedangkan, 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

dalam hukum nasional sejenis dapat dilihat sejarah perundang-

undangan merek di Indonesia, seperti: Reglement Industrieele 

Eigendom Kolonien 1912, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 sampai dengan Rancangan Undang-Undang Merek.   

   Penulis akan menarik secara vertikal dan horizontal terkait 

dengan perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak 

sejenis untuk menentukan konsistensi antara Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

Agreement dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001. Perlindungan hukum secara internasional dilakukan 

melalui pembentukan Konvensi atau Perjanjian Internasional yang 

diratifikasi oleh setiap negara sebagai landasan hukum. Dalam 

terminologi hukum, ratifikasi mengandung konsekuensi besar 

sehingga suatu negara memiliki mekanisme tersendiri untuk 

menelaah pentingnya melakukan ratifikasi terhadap sebuah 

perjanjian internasional. Ruang lingkup penelaahan tersebut akan 

berkutat pada masalah kemanfaatan dan kerugian yang akan 

ditimbulkan pada saat sebuah negara memutuskan untuk masuk 
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menjadi salah satu pihak pada sebuah perjanjian internasional. Aspek 

paling penting dalam hal ini adalah aspek kedaulatan sebuah negara 

dan 2 (dua) isu strategis. Pertama, apakah materi yang diatur dalam 

perjanjian internasional tersebut berkaitan dengan kepentingan 

negara tersebut. Kedua, apakah konsekuensi hukum yang yang 

terlahir dari perjanjian tersebut sudah mampu dilaksanakan oleh 

negara bersangkutan.
125

  

   Konvensi Paris (Paris Convention) ditandatangani di Paris 

pada tanggal 20 Maret 1883, kemudian direvisi pada tanggal 14 Juli 

1967 di Stockholm dan telah diubah pada tanggal 28 September 

1979. Internasional Convention for The Protection of Industrial 

Property Rights sering disebut dengan Konvensi Paris (Paris 

Convention) merupakan salah satu konvensi kekayaan intelektual 

yang menetapkan kerangka dasar bagi negara-negara anggota untuk 

paten, merek, desain, indikasi geografis dan persaingan usaha tidak 

sehat.   

   Perlindungan khusus yang diberikan Konvensi Paris 

membedakan dengan perjanjian internasional lainnya adalah adanya 

prinsip national treatment atau assimilation dan prinsip right of 

priority, kedua prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang 

sama terhadap hak milik perindustrian warga negara lain yang 
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 Asfari Dwi Paramita Rahardjo, Op. Cit., hlm. 89-90. 
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menjadi peserta atau pihak dalam Konvensi Paris (1967) sama 

seperti melindungi warganegaranya sendiri.  

   Khusus mengenai perlindungan merek terkenal diatur 

dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967), bunyi selengkapnya 

adalah: 

(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their 

legislation so permits, or at the request of an 

interested party, to refuse or ti cancel the registration, 

and to prohibit the use, of a trademark which 

constitutes a reproduction, an imitation, or a 

translation, liable to create confussion, of a mark 

considered by the competent authority oof the country 

registration or use to be well-known in that country as 

being already the mark of a person entitled to the 

benefits of this Convention and used for identical or 

similar goods.These provisions shall also apply when 

the essential part of the mark constitutes a 

reproduction of any such well-known mark or an 

imitation liable to create confussion therewith. 

Terjemahannya adalah: 

(1) Negara peserta diminta menolak, baik atas dasar 

perundang-undangan merek yang dimiliki, atau atas 

dasar permintaan merek pihak yang dimiliki, atau atas 

dasar permintaan pihak yang berkepentingan, 

permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran, 

dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, 

atau merupakan tiruan dari, atau menimbulkan 

kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang: 

a. menurut pertimbangan pihak yang berwenang di 

negara penerima pendaftaran merupakan merek 

terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik 

seseorang yang berhak memperoleh perlindungan 

sebagaimana diatur dalam konvensi; b. digunakan 

untuk produk yang sama atau sejenis. 

 

  Menurut analisis penulis berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi 

Paris (1967), perlindungan merek terkenal hanya diberikan untuk 

pendaftaran maupun pemakaiannya pada barang-barang sejenis saja, 
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hal ini terbukti dengan ketentuan dalam pasal tersebut yang 

menentukan bahwa negara-negara anggota Konvensi Paris diminta 

untuk menolak permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran 

dan melarang penggunaan merek yang sama dengan atau tiruan dari 

atau menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang menurut 

pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran 

merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek 

milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan dan 

digunakan untuk produk yang sama atau sejenis.  

  Perlindungan yang diberikan dalam Pasal 6bis Konvensi 

Paris masih sangat sempit hanya mengatur mengenai barang sejenis, 

padahal di lapangan banyak ditemukan pendaftaran dan penggunaan 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Banyaknya pendaftaran 

dan penggunaan merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

menimbulkan diakomodirnya permasalahan tersebut dalam TRIPs 

Agreement. TRIPs Agreement sebagai bagian dari World Trade 

Organization (WTO), ditandatangani di Marrakesh, Maroko tanggal 

15 April 1994, yang mengikat lebih dari 120 negara.
126

 Kesepakatan 

tentang pentingnya standar KI untuk masuk secara terperinci ke 

dalam sistem WTO melalui TRIPs disebabkan faktor-faktor sebagai 

berikut:
127
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  Huala Adolf & A. Chandrawulan, Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan 

Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 1 
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a. Meningkatnya nilai dan pengakuan dari pembuat 

kebijakan tentang komponen HKI dalam perdagangan 

dan investasi internasional; 

b. Meningkatnya perdagangan merek-merek tiruan dan 

karya-karya bajakan, sebagai akibat tersedianya 

teknologi replikasi dan peningkatan arus perdagangan 

internasional; 

c. Kerugian yang diderita oleh negara-negara maju 

sebagai pemegang HKI tersebut; 

d. Kecenderungan yang lebih besar bagi sebagian negara 

untuk membahas tentang perlindungan HKI dengan 

mitra dagang, khususnya karena prospek penerapan 

sanksi dagang unilateral melalui pelaksanaan Special 

Process 301 Undang-Undang Perdagangan AS; 

e. Ketiadaan kerjasama internasional yang bersifat efektif 

bagi penyelesaian sengketa perdagangan bilateral di 

bidang HKI, serta kurang memadainya informasi 

mengenai dasar hukum dan pelaksanaan sistem HKI. 

 

  TRIPs Agreement memberikan perlindungan terhadap 

merek terkenal yang mengakomodir Pasal 6 bis Konvensi Paris 

(1967) secara mutatis mutandis. TRIPs Agreement memberikan 

perluasan perlindungan tidak hanya untuk barang sejenis, namun 

mencakup pula untuk barang tidak sejenis pada Pasal 16 ayat  (3) 

TRIPs Agreement.  

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement mengatur bahwa: 

 Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall 

apply, mutatis mutandis, to goods or services which 

are not similar to those in respect of which a 

trademark is registered, provided that use of that 

trademark in relation to those goods or services 

would indicate a connection between those goods or 

services and the owner of the registered trademark 

and provided that the interests of the owner of the 

registered trademark are likely to be damaged by 

such use. 

Terjemahannya adalah: 

Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) berlaku, mutatis 

mutandis, untuk barang atau jas yang tidak sejenis 
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dengan merek terdaftar asalkan penggunaan merek 

menghubungkan kepada barang atau jasa dan pemilik 

merek terdaftar dan asalkan kepentingan pemilik 

merek terdaftar kemungkinan besar tercederao oleh 

penggunaan merek tersebut. 

 

 

  Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan 

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
128

: 

 Konvensi Paris dan TRIPs Agreement yang berlaku di 

Indonesia sebagai peraturan internasional memberikan 

kewajiban bagi Indonesia untuk tunduk dan patuh 

kepada TRIPs Agreement sebagai International 

Norm. Sehingga, apapun yang berkaitan dengan 

kekayaan intelektual harus selaras dengan peraturan 

yang ada di Indonesia. 

 

 Menurut analisis penulis pengaturan merek terkenal dalam 

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement merupakan perluasan dan 

penegasan perlindungan hukum yang tidak hanya mengatur 

mengenai merek terkenal untuk barang sejenis tetapi diberlakukan 

pula untuk barang tidak sejenis. Selain itu, perluasan dan penegasan 

mengenai perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak 

sejenis yang diatur secara internasional merupakan suatu langkah 

awal yang baik dalam perlindungan kekayaan intelektual. Diaturnya 

barang tidak sejenis dalam peraturan internasional menimbulkan 

kewajiban untuk menyelaraskan dengan produk hukum nasional di 

Indonesia. Produk hukum nasional harus patuh dan sejalan serta 
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 Pendapat Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, K.SANTOSO & PARTNERS (ADVOCATES 

& COUNSELLORS AT LAW Patents & Trademark Attorney) terkait dengan penerapan 

Konvensi Paris dan TRIPs Agreement di Indonesia. Keterangan ini penulis peroleh dari 

wawancara yang penulis lakukan dengan Koen Santoso pada tanggal 18 April 2016 pukul 
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tidak saling bertentangan dengan peraturan hukum nasional baik 

dalam pengaturan maupun penegakan Kekayaan Intelektual. 

Konsistensi antara peraturan perundang-undangan baik di 

tingkat internasional maupun nasional merupakan suatu keharusan 

yang harus terlaksana dan diimplementasikan pada setiap negara 

karena penerapan sistem Kekayaan Intelektual yang berbeda dapat 

menyebabkan kerancuan dalam perlindungan dan penegakan 

kekayaan intelektual khususnya bagi merek terkenal untuk barang 

tidak sejenis. 

Perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia 

seperti Konvensi Paris dan TRIPs Agreement dapat digunakan 

sebagai syarat-syarat dasar yang harus ada dalam peraturan nasional. 

Substansi dari perjanjian internasional tersebut tidak mengatur secara 

lengkap tentang bagaimana negara harus melindungi kekayaan 

intelektualnya, namun perjanjian internasional tersebut harus 

digunakan sebagai syarat-syarat dasar yang harus diterapkan dalam 

peraturan nasional.  

Peraturan nasional yang mengatur perlindungan hukum merek 

di Indonesia pada awalnya hanya terbatas pada merek, namun karena 

perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan menyebabkan 

diperluasnya perlindungan yang mencakup merek terkenal untuk 

barang tidak sejenis. Sejarah peraturan nasional tentang merek di 

Indonesia yaitu: Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912, 
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Rancangan 

Undang-Undang Merek. 

Undang-Undang merek yang tertua di Indonesia dan 

ditetapkan oleh Pemerintah jajahan melalui Reglement Industrieele 

Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 

1912)
129

. Undang-undang ini disusun oleh Belanda, berjumlah 24 

pasal dengan sistem pendaftaran yang menganut sistem deklaratif. 

Penerapan Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912 di 

Indonesia menggunakan prinsip konkordansi. Dalam peraturan ini, 

perlindungan merek diberikan selama 20 tahun dan tidak mengenal 

penggolongan kelas barang.
130

  

Menurut analisis penulis, perlindungan hukum terhadap merek 

terkenal untuk barang tidak sejenis belum diatur dalam Reglement 

Industrieele Eigendom Kolonien 1912. Perlindungan diberikan hanya 

untuk merek biasa selama 20 tahun, selain itu belum adanya 

penggolongan kelas barang menyebabkan belum ada 

pengklasifikasian barang yang dikatakan sejenis dan tidak sejenis. 

Kelemahan Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912 

menyebabkan pengaturan merek diganti dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan 

Merek Perniagaan yang menganut sistem deklaratif, perlindungan 
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diberikan kepada pemakai pertama suatu merek, dianggap sebagai 

orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya kecuali 

dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama yang 

sesungguhnya. Undang-undang ini hanya sebagai fotocopy atau 

salinan dari Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912 yang 

disusun secara sederhana dengan 24 Pasal dan tidak mencantumkan 

sanksi pidana terhadap pelanggaran merek.  

Susunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 begitu 

sederhana, hal ini dapat dimengerti karena kondisi ekonomi dan 

politik yang sangat memprihatinkan pada saat itu.
131

 Perlindungan 

hukum terhadap merek diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 

ayat (1).  

 Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa:  

Hak khusus untuk memakai merek guna memperbedakan 

barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan 

seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain 

atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk 

pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di 

Indonesia. 

 

Bunyi selengkapnya Pasal 10 ayat (1) adalah: 

Jika merek yang didaftarkan menurut Pasal 7 pada 

keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek 

orang lain yang berdasarkan Pasal 2 mempunyai hak atas 

merek tersebut untuk barang-barang yang sejenis, atau jika 

merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama 

perniagaan orang lain, maka orang tersebut tanpa mengurangi 

daya-daya hukum lain yang dapat dipergunakannya, dapat 

mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Jakarta 

Pusat dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani 
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pemohon sendiri atau kuasanya, agar pendaftaran merek 

tersebut dinyatakan batal. Permohonan tersebut harus 

dilakukan oleh pemohon dalam waktu sembilan bulan setelah 

pengumuman yang ditentukan dalam Pasal 8. 

 

Menurut analisis penulis, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 

hanya memberikan perlindungan terhadap merek dengan barang yang 

sejenis, meskipun belum mencantumkan pengertian atau penjelasan 

tentang barang sejenis. Tahun 1967 diadakan persetujuan internasional 

tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek 

yang disebut dengan Nice Agreement Concerning The International 

Classification of Good and Services to Which Trademarks Apply (Nice 

Agreement).
132

  

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 belum memberikan 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis, sehingga 

penentuan keterkenalan suatu merek pada masa berlakunya Undang-

Undang ini diserahkan kepada penafsiran hakim. Namun, di sisi lain 

pengaturan tentang merek terkenal dapat ditemukan pada Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 

1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang 

Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain. Bunyi 

selengkapnya Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1987 adalah: 

Merek terkenal sebagai merek dagang yang telah lama 

dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau 

badan untuk jenis barang tertentu. 
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Menurut analisis penulis, Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1987 hanya memberikan 

batasan (kriteria) suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal, yaitu 

pertama, merek terkenal merupakan merek yang telah lama dikenal; 

kedua, merek terkenal tersebut dipakai di wilayah Indonesia. 2 batasan 

(kriteria) tersebut masih terlalu sempit dan kabur terkait dengan tidak 

adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kata “telah lama dikenal” serta 

“merek tersebut harus dipakai di wilayah Indonesia”.  

Pengaturan selanjutnya, Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan 

Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek 

Terkenal Milik Orang lain atau Milik Badan lain. Bunyi selengkapnya 

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 adalah: 

1)  Permohonan pendaftaran merek dalam daftar Umum 

ditolak, apabila merek yang didaftarkan adalah: a. merek 

terkenal miliki orang lain atau milik badan lain; b. merek 

yang mempunyai persamaan atau kemiripan baik pada 

pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek 

terkenal milik orang lain atau badan lain.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 

bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis 

 

 Menurut analisis penulis, Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 telah mengakomodir dan 

memperluas perlindungan merek terkenal. Perluasan yang dimaksud 
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berupa penolakan pendaftaran merek, pembaharuan/perpanjangan jangka 

waktu dan pengalihan hak atas merek. Perbedaan mendasar Keputusan 

Menteri ini dengan Keputusan Menteri sebelumnya adalah Keputusan 

Menteri ini mengatur mengenai merek terkenal barang tidak sejenis, 

sedangkan Keputusan Menteri sebelumnya hanya mengatur mengenai 

barang sejenis. Keputusan Menteri ini memiliki kekurangan yaitu: 

pertama, tidak ada batasan pengertian secara umum; kedua tidak adanya 

batasan pengertian dari telah dikenal dan dipakai; ketiga, tidak adanya 

unsur promosi dan publisitas serta bukti pendaftaran merek di berbagai 

negara sebagai salah satu pertimbangan keterkenalan suatu merek.  

 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek 

pengaturannya lebih luas dan sempurna dibandingkan dengan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek 

Perniagaan. Letak perbedaannya pada sistem yang dianut dalam Undang-

Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, didasarkan pada pendaftaran 

merek yang merupakan dasar timbulnya hak atas merek (sistem 

konstitutif).
133

 

 Sistem pendaftaran berubah menjadi sistem konstitutif, artinya 

pendaftar pertama berhak mendapat perlindungan hukum. Pengaturan 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis pada Undang-Undang ini 

mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan 
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 karena Undang-Undang ini 

berorientasi kepada Konvensi Paris 1967. 

 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 memberikan perlindungan 

merek terkenal pada pasal 6 ayat (2) huruf a dan penjelasannya yang 

menyatakan bahwa: 

 Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Kantor 

Merek apabila: Merupakan atau menyerupai nama orang 

terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki 

orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan 

tertulis dari yang berhak.  

 

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1992 adalah: 

Penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan 

memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai 

merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. 

 

Selain itu, perbedaan lain Undang-Undang ini dengan Undang-

Undang sebelumnya adalah diakomodirnya pengertian kelas barang dan 

jasa dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), bunyi selengkapnya 

adalah: 

Yang dimaksud dengan kelas barang atau jasa adalah 

kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan 

dalam sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya. 

 

Menurut analisis penulis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 

telah mengatur merek terkenal dengan pertimbangan bahwa peniruan 

merek terkenal dilandasi oleh itikad tidak baik mengambil kesempatan 

dari ketenaran milik orang lain, dengan cara mendaftarkan mereknya 

yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan 
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serta adanya pengertian kelas barang atau jasa meskipun pengertian 

barang sejenis dan tidak sejenis tidak diatur secara jelas. Kelemahan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992; Pertama, tidak 

dipertimbangkannya unsur promosi dan publisitas yang dilakukan. 

Kedua, perlindungan hanya untuk barang atau jasa sejenis. Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1997 sebagai revisi dari Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1992 memberikan perlindungan lebih luas terhadap 

merek terkenal. Hal ini terlihat pada Penjelasan Pasal 6 Angka 1  yang 

menyatakan bahwa: 

Selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, 

 penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang 

 bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan 

oleh  pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran 

merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal 

di atas belum dianggap cukup, hakim dapat memerintahkan 

survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau 

tidaknya merek yang bersangkutan. 

 

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengakomodir merek terkenal 

untuk barang sejenis dan tidak sejenis pada Pasal 6 ayat (3) serta Pasal 6 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Bunyi selengkapnya 

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 adalah: 

Kantor merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek 

 yang  mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

 keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik 

 orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis. 

 

Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 mengatur 

bahwa: 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula 

diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis 
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sepanjang memenuhi persyaratan tertentu akan ditetapkan 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Menurut analisis penulis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 

telah mengakomodir permasalahan-permasalahan mengenai merek 

terkenal, kriteria merek terkenal dan perlindungan merek terkenal yang 

tidak hanya mencakup untuk barang sejenis tapi mencakup pula untuk 

barang tidak sejenis. Undang-Undang ini telah mengatur secara terperinci 

mengenai merek terkenal, namun terkait dengan Pasal 6 ayat (4) yang 

mengatur mengenai merek terkenal untuk barang tidak sejenis memiliki 

kelemahan yaitu belum adanya  Peraturan Pemerintah yang mengatur 

mengenai merek terkenal untuk barang tidak sejenis, sehingga pasal ini 

tidak aplikabel. 

Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 menjadi 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dilatarbelakangi dengan 

banyaknya konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia, dengan salah satu diantaranya Agreement Establishing the 

World Trade Organization yang didalamnya terdapat lampiran Trade 

Related Aspect of Intellectual Property Rights. Pelaksanaan kewajiban 

internasional Indonesia sebagai konsekuensi turut sertanya Indonesia 

dalam TRIPs Agreement dilakukan dengan pembentukan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001.
134

 Latar belakang dibentuknya Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu: 
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Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika 

terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek 

memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan 

sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-

perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta 

pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan 

penyempurnaan Undang-Undang Merek yaitu Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 

1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 14 tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 

1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang merek 

lama, dengan satu Undang-undang tentang merek yang baru. 

 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengakomodir ketentuan 

tentang merek terkenal untuk barang sejenis dan barang tidak sejenis, 

yang diatur pada Pasal 6 serta penjelasannya. Bunyi selengkapnya Pasal 

6 adalah: 

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal 

apabila Merek tersebut: 

 a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

 keseluruhannya dengan merek milik pihak lain 

 yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang 

 dan/atau jasa yang sejenis; 

 b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

 keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal 

 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

 c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

 keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah 

 dikenal. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa 

yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan 

tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

  Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001, memberikan kriteria merek terkenal sebagai berikut: 
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  Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan 

memerhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai 

merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. 

Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal 

yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-

besaran, investasi di berbagai negara di dunia yang dilakukan 

oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek 

tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atad belum 

dianggap cukup, Penadilan Niaga dapat memerintahkan 

lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna 

memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya 

merek menjadi dasar penolakan. 

 

 

  Menurut analisis penulis, perlindungan merek terkenal untuk 

barang tidak sejenis dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

telah mengatur secara luas dan menyeluruh serta sejalan dengan 

konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia yaitu TRIPs 

Agreement. Kriteria merek terkenal dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) 

huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, mensyaratkan adanya 

pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek terkenal yang diperoleh 

melalui promosi dan investasi di beberapa negara. 

  Merek terkenal diperoleh dengan usaha dan pengorbanan yang 

besar, sehingga tidak boleh ditiru kerterkenalannya oleh pihak lain 

dengan tujuan mendapat keuntungan yang tidak wajar (unjust 

enrichment). Permasalahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

terletak pada perlindungan untuk barang tidak sejenis yang tercantum 

dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu dengan belum diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini seharusnya sudah ada sejak lama 
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agar penegakan hukum mengenai merek terkenal untuk barang tidak 

sejenis dapat terlaksana dengan baik. 

  Menurut penulis, ketiadaan Peraturan Pemerintah yang mengatur 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis menyebabkan pertama, 

merek terkenal yang ditiru keterkenalannya oleh merek biasa sulit 

mendapatkan keadilan di Indonesia. Hal ini apabila penulis kaitkan 

dengan kasus merek IKEMA melawan merek IKEA maka merek IKEA 

yang merupakan merek terkenal tidak mendapatkan keadilan di 

Indonesia, meskipun merek tersebut  telah memiliki 1300 sertifikat 

merek dan telah digunakan dari tahun 1943. Pasal 6 ayat (2) tidak dapat 

diterapkan dalam kasus ini karena Peraturan Pemerintah belum 

diterbitkan. kedua, inkonsistensi putusan hakim terkait dengan merek 

terkenal untuk barang tidak sejenis. Hal ini dapat kita lihat pada kasus 

merek IKEA dan IKEMA dimana dalam pertimbangan hukumnya 

hakim menggunakan Pasal 6 ayat (1) pada tingkat Pengadilan Niaga, 

sedangkan pada tingkat Peninjauan Kembali hakim menerapkan Pasal 6 

ayat (2), namun pasal ini tidak dapat diterapkan karena Peraturan 

Pemerintah belum ada. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kasus 

merek AUDEMARS PIGUET dan AP AUDEMARS PIGUET dengan 

Pertimbangan Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

Agreeement, sehingga merek AUDEMARS PIGUET mendapatkan 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis.  Dari 

kedua pertimbangan hukum tersebut dalam kasus yang terkait dengan 
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merek terkenal barang tidak sejenis, tercermin bahwa terdapat putusan 

yang memenuhi unsur keadilan dan putusan yang tidak memenuhi 

unsur keadilan. 

  Pengaturan selanjutnya yang mengatur merek terkenal untuk 

barang tidak sejenis adalah Rancangan Undang-Undang Tentang 

Merek. Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Merek 

dikarenakan: Pertama, sebagai manifestasi atas konvensi-konvensi 

internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Pemerintah Indonesia 

telah meratifikasi konvensi internasional di bidang merek, yaitu: Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property and Convention 

Establishing the World Intellectual Property Organization, Trademark 

Law Treaty dan Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning 

the International Registration of Marks. Kedua, meningkatkan 

pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, 

perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan 

perekonomian dunia pada masa mendatang. Ketiga, Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 masih terdapat kekurangan dan belum dapat 

menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek.
135

 

  Permasalahan-permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek telah di akomodir dalam Rancangan 

Undang-Undang tentang Merek. Permasalahan-permasalahan yang 

telah diakomodir diatur dalam Rancangan Undang-Undang Tentang 
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Merek. Penambahan dan pengurangan Ketentuan dalam Rancangan 

Undang-Undang tentang Merek bertujuan untuk menyempurnakan 

regulasi serta memberikan kepastian hukum di bidang merek. 

 Penambahan dan pengurangan Rancangan Undang-Undang tentang 

Merek, yaitu: 

1. Perluasan definisi merek serta cakupannya 

   Perluasan definisi merek menjadi tanda yang dapat 

ditampilkan secara grafis, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, serta 

penjelasan mengenai cakupan yang menjadi perlindungan dalam 

merek tercantum dalam pasal 2 ayat (3), diperluas cakupannya 

dengan masuknya merek non-tradisional seperti bentuk 3 dimensi, 

suara dan hologram. 

2. Penambahan klausul pada Permohonan Pendaftaran Merek 

  Pencantuman kelas barang dan/atau kelas jasa, serta uraian

 jenis barang dan/atau jenis jasa dalam permohonan pendaftaran 

merek,  tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f serta pengajuan 

 permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan tidak hanya 

secara non-elektronik, namun dapat pula diajukan secara 

elektronik. 

3. Perubahan terkait pengumuman permohonan dalam hal jangka 

waktu  serta media yang digunakan, tidak hanya menggunakan 

Berita Resmi Merek namun diterbitkan pula secara berkala melalui 

sarana elektronik. 
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4. Perubahan alur pendaftaran merek sebagai upaya penyederhanaan 

proses dan prosedur pendaftaran  

5. Penambahan ketentuan mengenai perbaikan sertifikat yang dapat 

 dilakukan ketika pemohon melakukan permohonan pendaftaran 

merek,  yang tercantum dalam Pasal 27. 

6.  Penambahan ketentuan terkait dengan jangka waktu perlindungan 

dan perpanjangan merek terdaftar sampai 6 bulan setelah 

berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek, yang tercantum 

dalam Pasal 36. 

7. Penambahan ketentuan terkait dengan pengalihan hak atas merek 

yang dilakukan dengan cara wakaf, seperti yang tercantum dalam 

Pasal 41. 

8 Penambahan ketentuan pidana yang mengatur mengenai 

pelanggaran yang mengancam kesehatan, lingkungan hidup dan 

mengakibatkan kematian. 

 Khusus untuk perlindungan merek terkenal untuk barang tidak 

sejenis, diatur dalam Pasal 21 dan Penjelasannya dalam Rancangan 

Undang-Undang tentang Merek, bunyi selengkapnya Pasal 21 : 

(1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: 

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih 

dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

sejenis; 

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau 

jasa sejenis; atau 

c. Indikasi Geografis terdaftar. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang 
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tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang 

akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

(3)  Permohonan ditolak jika merek tersebut: 

a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama 

orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang 

dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari 

yang berhak; 

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan 

nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu 

negara atau baik lembaga nasional maupun internasional, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 

berwenang; atau 

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau 

stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga 

Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertukis dari pihak 

yang berwenang. 

 (4) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang 

beritikad tidak baik. 

 

 Bunyi Penjelasan Pasal 21 Rancangan Undang-Undang tentang 

Merek: 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah 

 kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang 

menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, 

yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik 

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau 

kombinasi dari antara unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi 

ucapan, yang terdapat dalam merek-merek tersebut. 

 

Huruf a 

  Yang dimaksud dengan merek yang dimohonkan  

  lebih dahulu adalah permohonan pendaftaran merek 

  yang sudah disetujui untuk didaftar. 

Huruf b 

 Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek 

terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan 

pengetahuan umum masyarakat mengenai merek 

tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di 

samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut 

yang diperoleh karena promosi yang gencar dan 

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

pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. 

Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, 

Pengadilan Niaga dapat memrintahkan lembaga yang 

bersifat mandiri untuk melakukan survei guna 

memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau 

tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.  

Huruf c 

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3) 

 Huruf a 

 Yang dimaksud dengan “nama badan hukum” adalah 

nama badan hukum yang digunakan sebagai merek 

dan terdaftar 

 Huruf b  

 Yang dimaksud dengan “lembaga nasional” termasuk 

organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik. 

 Huruf c 

 Cukup jelas 

 Ayat (4) 

 Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad 

tidak baik” adalah pemohon yang mendaftarkan 

mereknya dengan niat untuk membonceng, meniru, 

atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi 

kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada 

pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan 

curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, 

termasuk pula penggunaan merek berupa bentuk 

tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang sama 

dengan merek milik pihak lain. 

 Contohnya, Merek dagang A yang sudah dikenal 

masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru 

sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang 

A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak 

baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut 

diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek 

dagang yang sudah dikenal tersebut. 

 

 

  Menurut analisis penulis berdasarkan Pasal 21 dan 

Penjelasannya maka Rancangan Undang-Undang tentang merek 
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telah memberikan kriteria merek terkenal. Perlindungan hukum 

merek terkenal barang sejenis dan tidak sejenis tidak jauh berbeda 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan mandat 

perlu dibuatnya Peraturan Pemerintah merek terkenal untuk barang 

tidak sejenis. Hal ini akan menjadi permasalahan selanjutnya 

apabila mandat dalam Pasal 21 ayat (2) tidak segera diterbitkan, 

Indonesia dapat dinilai tidak serius dalam menjalankan kewajiban 

internasionalnya sehingga tidak ada konsistensi antara 

perlindungan merek terkenal secara internasional dan nasional 

untuk barang tidak sejenis. 

  Hubungan hukum antara pengaturan internasional dan 

nasional tentang HKI digambarkan sebagai berikut, yakni hukum 

nasional sesuai dengan asas teritorial, melahirkan atau menciptakan 

HKI dan memberikan perlindungan hukum terhadap HKI, 

sementara pengaturan internasional HKI bertujuan untuk 

menciptakan keseragaman pengaturan HKI, misalnya mulai dari 

persoalan istilah hingga penegakan hukum terutama jika 

menyangkut isu aspek-aspek perdagangan internasional.
136

 

  Menurut analisis penulis, berdasarkan pengaturan merek 

terkenal untuk barang tidak sejenis yang telah penulis bahas mulai 

dari pengaturan internasional sampai pengaturan nasional yaitu: 

Paris Convention, TRIPs Agreement, Reglement Industrieele 
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Eigendom Kolonien 1912, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, 

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-

HC.01.01 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991, Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Rancangan Undang-

Undang tentang Merek telah mengatur mengenai merek terkenal 

untuk barang tidak sejenis.  

  Paris Convention dan TRIPs Agreement sebagai perjanjian 

internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, 

yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah 

Internasional:
137

 

(1) Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum 

maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum 

yang dapat diakui secara tegas oleh negara-negara 

yang bersengketa; 

(2) Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu 

kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum; 

(3) Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa 

yang beradab; 

(4) Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang 

paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber 

tambahan untuk menerapkan kaidah hukum. 

 

Paris Convention dan TRIPs Agreement yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia dalam peraturan nasional. Khusus untuk 

merek terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis sudah 

diakomodir dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement, ketentuan 

                                                           
137
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dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement telah di atur lebih lanjut 

dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, 

namun belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah menyebabkan 

tidak konsistennya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

Agreement dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001. 

Menurut analisis penulis, inkonsistensi antara hukum 

internasional (Pasal 16 ayat (3) Trips Agreement) dan hukum 

nasional (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001) 

akan penulis bahas dengan paham monisme dengan primat hukum 

internasional, Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. 

Menurut paham monisme dengan primat hukum internasional, 

hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang 

menurut pandangannya merupakan suatu perangkat ketentuan 

hukum yang hierarkis lebih tinggi.
138

 Hukum internasional 

didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar 

terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang 

terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, 

dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-

hubungan mereka satu sama lain.
139

 Dengan anggapan ini, maka 

hukum internasional lebih tinggi daripada hukum nasional sehingga 

hukum nasional harus taat dan patuh terhadap hukum internasional.  
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Menurut penulis, Indonesia menganut paham monisme 

 dengan primat hukum internaional, hal ini dapat dilihat ke 

belakang dengan adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional sebagai implementasi dari Vienna 

 Convention on The Law of Treaties, 1968. Berlakunya hukum 

internasional ke dalam hukum nasional diatur dalam Pasal 15 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional yang menyatakan sebagai berikut: 

(1) Selain perjanjian internasional yang perlu 

disahkan dengan undang-undang atau keputusan 

presiden, Pemerintah Indonesia dapat membuat 

perjanjian internasional yang berlaku setelah 

penandatanganan atau pertukaran dokumen 

perjanjian/nota diplomati, atau melalui cara-cara 

lain sebagaimana disepakati para pihak dalam 

perjanjian tersebut. 

(2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan 

mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan 

sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian 

tersebut. 

   

  Proses implementasi hukum internasional ke dalam hukum 

nasional dilakukan melalui prosedur ratifikasi melalui Undang-

undang nasionalnya dengan maksud agar ketentuan hukum 

internasional dapat mengikat suatu negara.
140

 Pengertian mengenai 

ratifikasi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) b Konvensi Wina 1969 

tentang Perjanjian Internasional, bahwa: 
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 Ratification, acceptance, approval and accession 

 mean in each case the international act so amed 

whereby a state establishes on the international plane 

its consent to be bound by a treary. 

  Terjemahannya adalah: 

 Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk 

mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional  

dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan dan 

penyetujuan. 

  Menurut penulis, perjanjian-perjanjian internasional di 

bidang Hak Kekayaan Intelektual, seperti Paris Convention For 

The Protection of Industrial Property 1967 dan TRIPs Agreement 

telah diratifikasi Indonesia melalui perundang-undangan nasional 

yaitu Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang 

Pengesahan Paris Convention For The Protection of Industrial 

Property dan Convention Establishing the World Intellectual 

Property Organization serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 

tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Dengan adanya 

ratifikasi maka berpengaruh pula ketentuan hukum internasional 

terhadap pengaturan mengenai kekayaan intelektual dalam hukum 

nasional. 

   Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual ikut 

menyesuaikan pengaturan nasionalnya dengan konvensi-konvensi 

internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hal ini sejalan 

dengan konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001, bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan 
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konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, 

peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga 

persaingan usaha yang sehat.  

  Merek terkenal untuk barang tidak sejenis diatur dalam 

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dalam peraturan hukum 

internasional, sedangkan dalam peraturan hukum nasional diatur 

pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang merek. Ketentuan dalam kedua pasal ini telah mengatur 

mengenai merek terkenal untuk barang tidak sejenis, namun 

inkonsistensi terjadi karena pengaturan mengenai merek terkenal 

untuk barang tidak sejenis diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah tersebut sampai hari ini 

belum ada. Ketiadaan Peraturan Pemerintah yang mengatur 

mengenai merek terkenal untuk barang tidak sejenis menyebabkan 

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement tidak konsisten dengan Pasal 6 

ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Menurut penulis, 

seharusnya secara teoritis perjanjian internasional mengikat 

terhadap pembuat perjanjian, dengan kata lain negara mau tunduk 

dan mengakui berlakunya perjanjian internasional, dikarenakan 

adanya asas pacta sunt servanda artinya setiap pihak pembuat 

perjanjian akan melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad 

baik.  
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  Selain itu, jika penulis kaitkan Pasal 38 ayat (1) Statuta 

Mahkamah Internasional adalah:
141

 

(1) Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum 

maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum 

yang dapat diakui secara tegas oleh negara-negara 

yang bersengketa; 

(2) Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu 

kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum; 

(3) Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa 

yang beradab; 

(4) Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang 

paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber 

tambahan untuk menerapkan kaidah hukum. 

 

   Perjanjian internasional memiliki bermacam-macam nama, 

seperti: treaties (traktat); convention (konvensi); agreement 

(persetujuan); charter (piagam); protocol (protokol); declaration 

(deklarasi); Final Act; Agreed Minutes and Summary Records; 

Memorandum of Understanding; Arrangements; Exchange of 

Notes; Process-Verbal; dan Modus Vivendi. Walaupun judul suatu 

perjanjian internasional dapat beragam, namun apabila ditelaah 

lebih lanjut, pengelompokkan suatu perjanjian dalam judul tertentu 

dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesamaan materi yang 

diatur. Selain itu, penggunaan judul tertentu pada suatu perjanjian 

internasional juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa materi 

perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda 

tingkatannya dengan perjanjian internasional lainnya, atau untuk 

menunjukkan hubungan antara perjanjian internasional tersebut 
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dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang telah 

dibuat sebelumnya.
142

 

   TRIPs Agreeement merupakan perjanjian internasional di 

bidang Kekayaan Intelektual yang mengatur mengenai hak-hak 

yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, seperti hak cipta, 

merek, paten, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak 

sirkuit terpadu. Merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual 

diatur dalam TRIPs Agreeement Pasal 15-21. Pengaturan mengenai 

merek terkenal diatur dalam Pasal 16, yang terbagi menjadi 2 yaitu 

pengaturan merek terkenal untuk barang sejenis diatur dalam Pasal 

16 ayat (2) sedangkan untuk barang tidak sejenis diatur dalam Pasal 

16 ayat (3). Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) sebagai perluasan 

dari ketentuan dalam Pasal 6bis Paris Convention.  

   Menurut penulis, apabila dikaitkan dengan Pasal 38 ayat (1) 

Statuta Mahkamah Internasional maka TRIPs Agreement sebagai 

perjanjian internasional mengandung ketentuan hukum yang diakui 

secara tegas oleh negara-negara sehingga TRIPs Agreement 

mengikat  para pihak dengan konsekuensi bahwa negara-negara 

pihak pada perjanjian harus menerapkan ketentuan-ketentuan 

TRIPs Agreement dalam perundang-undangan nasional.   
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  Akibat perjanjian internasional dalam bukunya Dr. Boer 

Muna dibagi menjadi 3, yaitu:
143

 

 (1) Akibat perjanjian terhadap negara-negara pihak; 

 (2) Akibat perjanjian terhadap negara lain; 

(3) Implementasi perjanjian pada peraturan perundang-

undangan nasional. 

   Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan membahas 

akibat TRIPs Agreement sebagai perjanjian internasional dengan 

poin (1) dan (3), pengkaitan ini penulis lakukan karena Indonesia 

sebagai negara pihak yang meratifikasi TRIPs Agreement sehingga 

Indonesia wajib mengimplementasikan TRIPs Agreement pada 

peraturan perundang-undangan nasional. Akibat perjanjian 

terhadap negara-negara pihak
144

; Indonesia sebagai negara pihak 

yang meratifikasi TRIPs Agreement menimbulkan konsekuensi 

bahwa ia harus menaati dan melaksanakan TRIPs Agreement. 

Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk 

menjamin pelaksanaan perlindungan Kekayaan Intelektual 

khususnya mengenai merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPs 

Agreement, pengaturan dalam pasal ini harus diatur lebih lanjut 

dalam peraturan nasional, apabila pengaturan ini tidak diatur lebih 

lanjut dan tidak diterapkan dalam peraturan nasional, Indonesia 

akan di cap bahwa ia tidak melaksanakan perlindungan hukum 
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dengan baik. Selain itu, sebagai negara pihak yang telah 

meratifikasi TRIPs Agreement, maka Indonesia memiliki daya ikat 

terhadap perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan 

dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang 

menyatakan bahwa: 

  Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-

negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad 

baik atau in good faith 

 

   Implementasi Perjanjian pada Peraturan Perundang-

Undangan Nasional sebagai akibat ratifikasi perjanjian 

internasional.
145

 Implementasi perjanjian pada peraturan 

perundang-undangan nasional adalah membuat ketentuan-

ketentuan untuk menampung apa yang diatur di dalam perjanjian 

yang telah diterima. Tanpa adanya perundang-undangan nasional 

yang menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

perjanjian-perjanjian dimana Indonesia menjadi pihak, perjanjian 

tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya.
146

  

   Menurut penulis, TRIPs Agreement sebagai perjanjian 

internasional yang telah dimanifestasikan dalam perundang-

undangan nasional, khususnya mengenai merek yaitu Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang merek telah sesuai dengan TRIPs Agreement, namun 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
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inkonsistensi dengan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement. Pasal 6 

ayat (2) tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 

(3) TRIPs Agreement karena Peraturan Pemerintah yang 

disyaratkan belum diterbitkan. Peraturan Pemerintah itu sangat 

penting untuk diterbitkan demi terlaksananya perlindungan hukum 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis.  

  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 meskipun telah 

digunakan sejak 1 Agustus tahun 2001 secara horizontal tidak ada 

permasalahan yang begitu menarik, namun apabila penulis tarik 

secara vertikal antara TRIPs Agreement dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001, maka inkonsistensi terjadi pada Pasal 16 

ayat (3) TRIPs Agreement dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 2001. Inkonsistensi terjadi karena ketiadaan 

Peraturan Pemerintah sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum pernah ada, 

sehingga perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak 

sejenis tidak dapat diterapkan sepenuhnya sesuai dengan 

pengaturan Kekayaan Intelektual internasional yang diatur dalam 

TRIPs Agreement. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

  Berdasarkan dari uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan di 

atas, dapat ditarik simpulan berdasarkan permasalahan yang diangkat terkait 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis (analisis 

yuridis Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001), sebagai berikut : 

1. Kajian Yuridis Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement dengan Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Peniruan merek terkenal milik 

orang lain yang dilakukan untuk barang sejenis dapat di identifikasi secara 

jelas karena pengaturannya baik secara internasional maupun nasional 

telah diatur secara terperinci dan terstruktur. Pengaturan secara 

internasional dan nasional telah konsisten, baik dalam Pasal 6 bis 

Konvensi Paris maupun Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement yang 

selanjutnya diatur lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001. Sedangkan, pada barang tidak sejenis 

perlindungan merek terkenal tidak dapat diterapkan karena Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mensyaratkan harus adanya 

Peraturan Pemerintah. Ketiadaan Peraturan Pemerintah menjadi 

penghalang untuk dapat diterapkannya perlindungan hukum merek 
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terkenal untuk barang tidak sejenis sesuai dengan kriteria yang telah diatur 

dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement. Pasal 6 ayat (2) tidak dapat 

diterapkan karena sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur 

mengenai merek terkenal untuk barang tidak sejenis belum diterbitkan, 

Hakim dituntut untuk menggali hukum agar persoalan ketiadaan peraturan 

hukum nasional yang mengatur merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

tidak menjadi penghambat bagi para pihak yang berperkara untuk 

memperoleh putusan yang berkeadilan. (3) TRIPs Agreement memberikan 

kriteria peniruan merek terkenal yang digunakan untuk barang tidak 

sejenis, sehingga merek terkenal tersebut Berdasarkan analisis putusan 

hakim pada dua kasus merek. Pertama, kasus merek IKEA melawan 

Ikema yang menerapkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) dalam 

pertimbangan hukumnya tidak dapat diterapkan karena Peraturan 

Pemerintahnya belum ada. Ketiadaan Peraturan Pemerintah menyebabkan 

perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis menjadi 

tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga putusan merek IKEA dan 

merek Ikema ini tidak memenuhi rasa keadilan, karena merugikan pemilik 

merek terkenal yang telah dibonceng keterkenalannya. Pada kasus 

AUDEMARS PIGUET melawan AP AUDEMARS PIGUET, Majelis 

hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 16 ayat (3) 

TRIPs Agreement, sehingga putusan itu berkeadilan karena Pasal 16 ayat 

tetap mendapatkan perlindungan hukum. 
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2. Konsistensi dari Pasal 16 Ayat (3) TRIPs Agreement dengan Pasal 6 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terkait dengan perlindungan 

hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis. Perlindungan hukum 

merek terkenal untuk barang tidak sejenis diatur tidak hanya dalam 

peraturan internasional, tetapi diatur pula dalam peraturan nasional. 

Perlindungan secara internasional untuk merek terkenal adalah Konvensi 

Paris, TRIPs Agreement. Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) memberikan 

perlindungan merek terkenal untuk pendaftaran maupun pemakaiannya 

pada barang sejenis saja. Namun, di lapangan banyak ditemukan 

pendaftaran dan penggunaan merek terkenal untuk barang tidak sejenis. 

Pendaftaran dan penggunaan merek terkenal untuk barang tidak sejenis 

menyebabkan diakomodirnya permasalahan ini dalam Pasal 16 ayat (3) 

TRIPs Agreement yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Permasalahan perlindungan 

hukum merek terkenal barang tidak sejenis terletak pada Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu dengan belum 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah sampai saat ini. Berdasarkan analisis 

penulis dengan menggunakan paham monisme dengan primat hukum 

internasional dan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional maka 

belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah menimbulkan inkonsistensi 

antara Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement yang memberikan kriteria merek 

terkenal untuk barang tidak sejenis dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001.  
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5.2 SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, 

penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut: 

1. Perlunya penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan 

pelaksana untuk merek terkenal barang tidak sejenis, sebagaimana 

yang dimandatkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001. Urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah yaitu untuk 

melindungi pemilik merek terkenal terhadap peniruan serta sebagai 

wujud nyata Indonesia tunduk dan patuh terhadap perjanjian 

internasional yang telah diratifikasinya. 

2. Selama Peraturan Pemerintah belum ada maka lebih baik hakim 

menggunakan Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement dalam 

memeriksa dan mengadili sengketa merek terkenal untuk barang 

tidak sejenis daripada menggunakan Pasal 6 ayat (2) karena akan 

terbentur dengan tidak adanya Peraturan Pemerintah.  

3. Materi hukum dalam Peraturan Pemerintah yaitu definisi dan 

kriteria merek terkenal, pengertian dan kriteria barang tidak sejenis, 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang tidak 

sejenis serta cara mengindikasikan adanya hubungan antara barang 

atau jasa tidak sejenis dengan pemilik merek terkenal. 
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