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ABSTRAK  

Meikasari, Avid Ativiyanti. 2016. Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek 
LAMESON DAN FLAMESON Terkait Merek yang Memiliki Persamaan Pada 
Pokoknya Untuk Barang Sejenis. Skripsi Bagian Hukum Perdata-Dagang. 
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.  
Pembimbing I : Dr. Dewi Sulistianingsih S.H.,M.H. Pembimbing II : Waspiah 
S.H.,M.H  
Kata Kunci : Barang Sejenis, Merek, Sengketa Persamaan Pada Pokoknya 
 
 

Merek dalam dunia perdagangan merupakan suatu aset perusahaan, karena 
dalam merek menggandung reputasi perusahaan tersebut. Maka merek sangat 
rentan akan peniruan. Peniruan tersebut dilakukan oleh FLAMESON yang 
memiliki persamaan pada pokoknya dengan LAMESON. Karena merasa 
dirugikan maka LAMESON mengajukan gugatan kepada FLAMESON di 
Pengadilan Niaga Semarang dengan No : 01/HAKI/M/2011/PN.NIAGA Smg.  

Permasalahan yang diangkat adalah (1)Bagaimana analisis yuridis mengenai 
sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON terkait merek yang 
memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis ? (2)Bagaimana dasar 
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek dagang 
LAMESON dan FLAMESON terkait merek yang memiliki persamaan pokoknya 
untuk barang sejenis ? (3)Bagaimana akibat hukumnya setelah adanya putusan 
Pengadilan Niaga atas sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON 
yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis ?  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data 
primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur 
lain yang dikaitkan dengan permasalahan sengketa merek yang memiliki 
persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa FLAMESON terbukti melanggar 
Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek karena 
memiliki persamaan pada pokoknya dengan LAMESON untuk barang sejenis. 
Majelis hakim dalam memutuskan perkara mengacu kepada bukti-bukti yang 
disampaikan, fakta di persidangan serta yurisprudensi yang sudah ada. Akibat 
hukum yang ada, merek dagang FLAMESON telah dibatalkan pada tanggal 16 
Agustus 2011. 
 

Simpulannya adalah FLAMESON dan LAMESON yang hanya memiliki 
perbedaan pada huruf “F” yang menjadi pembeda diantara keduanya dan ini 
mengakibatkan kebingungan publik. Pertimbangan hakim harus dilakukan dengan 
penalaran dan acuan yang tepat agar menimbulkan keadilan bagi pihak yang 
bersengketa dan seluruh warga Indonesia. FLAMESON yang sudah dibatalkan 
kemudian pada 2014 kembali mendaftarkan mereknya. Saran untuk lebih 
melakukan seleksi dalam penerimaan pendaftran merek agar tidak kembali terjadi 
sengketa dan hasil putusan sengketa merek yang ada lebih baik diumumkan 
melalui media massa agar memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai 
merek dan diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa merek. 
 
 
 
 
 
 



 

 

x 

 

 
DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii 
 
PENGESAHAN KELULUSAN ...................................................................... iii 
 
PERNYATAAN ............................................................................................... iv 
 
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI .................... v 
 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... vi 
 
KATA PENGANTAR...................................................................................... vii 
 
ABSTRAK ....................................................................................................... ix 
 
DAFTAR ISI .................................................................................................... x 
 
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiii 
 
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiv 
 

 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1  
1.1  Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1 

 
1.2  Identifikasi Masalah .............................................................................. 10 

 
1.3  Pembatasan Masalah ............................................................................. 11 

 
1.4  Rumusan Masalah ................................................................................. 12 

 
1.5  Tujuan Penelitian................................................................................... 12 

 
1.6  Manfaat Penelitian................................................................................. 13 

 
1.7  Sistematika Penulisan ............................................................................ 14 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 17 
 

2.1 Penelitian Terdahulu .............................................................................. 17 
 

2.2 Kajian Pustaka ........................................................................................ 20 
 

2.2.1 Tinjauan Umum Mengenai Kekayaan Intelektual ............................ 20 
 

2.2.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual ................................................. 20 
 

2.2.1.2 Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual ................................... 22 
 

2.2.1.3 Penggolongan Kekayaan Intelektual ........................................... 23 
 

2.2.1.4 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual ............................................ 26 
 

2.2.1.5 Sifat-Sifat Kekayaan Intelektual .................................................. 28 
 
 
 
 
 
 



 

 

xi 

 

 
2.2.2 Tinjauan Umum Mengenai Merek .................................................... 29 

 
2.2.2.1 Pengertian Merek ......................................................................... 29 

 
2.2.2.2 Jenis Merek .................................................................................. 35 

 
2.2.2.3 Fungsi Merek ............................................................................... 36 

 
2.2.2.4 Sistem Pendaftaran Merek ........................................................... 37 

 
2.2.2.5 Permohonan Pendaftaran Merek ................................................. 39 

 
2.2.2.6 Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Dan Yang Ditolak .......... 42 

 
2.2.2.7 Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar ......................... 45 

 
2.2.2.8 Insentif Kekayaan Intelektual ...................................................... 47 

 
2.2.3 Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Merek ............................... 49 

 
2.2.3.1 Pelanggaran Merek ...................................................................... 49 

 
2.2.3.2 Doktrin Persamaan Keseluruhan dan Identik .............................. 53 

 
2.2.3.3 Teori Etis ..................................................................................... 54 

 
2.2.3.4 Penyelesaian Atas Pelanggaran Merek ........................................ 55 

 
2.2.3.5 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga ...................... 56 

 
2.2.4 Tinjauan Umum Mengenai Rancangan Undang-Undang Merek ..... 59 

 
2.2.4.1 Pelanggaran Merek Untuk Barang Sejenis .................................. 60 

 
2.2.4.2 Pembatalan Merek ....................................................................... 61 

 
2.2.4.3 Ketentuan Pidana ......................................................................... 58 

 
2.3 Kerangka Berpikir .................................................................................. 63 

 

 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 64 
 

3.1 Jenis Penelitian ....................................................................................... 64 
 

3.2 Metode Penelitian ................................................................................... 65 
 

3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian ......................................................... 65 
 

3.4 Metode Pengumpulan Data .................................................................... 67 
 

3.5 Analisis Data .......................................................................................... 68 
 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 70 
 

4.1 Hasil Penelitian ...................................................................................... 70 
 

4.1.1 Sengketa Merek Dagang LAMESON 
 
 
 
 
 
 



 

 

xii 

 

Dan FLAMESON .......................................................................... 70 
 

4.1.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Merek 
 

Dagang LAMESON dan FLAMESON ......................................... 74 
 

4.1.3 Akibat Hukum Atas Sengketa Merek LAMESON 
 

dan FLAMESON.......................................................................... 81 
 
4.2 Pembahasan ................................................................................................. 83 
 

4.2.1 Analisis Yuridis Sengketa Merek Dagang LAMESON 
 

Dan FLAMESON ........................................................................... 83 
 

4.2.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Merek 
 

Dagang LAMESON dan FLAMESON .......................................... 105 
 

4.2.3 Akibat Hukum Atas Sengketa Merek LAMESON 
 

dan FLAMESON............................................................................119 
 
 
Bab V Penutup .................................................................................................. 128 
 

5.1 Simpulan................................................................................................. 128 
 

5.2 Saran ....................................................................................................... 130 
 

 

Daftar Pustaka ................................................................................................... 131 
 
Lampiran ........................................................................................................... 134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

xiii 

 

 
DAFTAR GAMBAR 

 

 

GAMBAR 1.1 Alur Sengketa LAMESON dan FLAMESON di Pengadilan ... 9 
 
GAMBAR 4.1 Perkembangan Peranan Merek ................................................ 84 
 
GAMBAR 4.2 Produk LAMESON .................................................................. 96 
 
GAMBAR 4.3 Produk FLAMESON ................................................................ 97 

GAMBAR 4.4 Skema Perbedaan LAMESON dengan FLAMESON .............. 98 

GAMBAR 4.5 Kecap Nasional Dengan Logo Dua Tangkai Padi 

Milik Ong Suhendra ................................................................. 113  

GAMBAR 4.6 Kecap Rasional dengan Logo Dua Tangkai Padi 

 
Milik Hasnah  .......................................................................... 113 

 
GAMBAR 4.7 Bukti Resmi Merek Pembatalan Merek FLAMESON ............ 123 
 
GAMBAR 4.8 Bukti Pendaftaran Merek FLAMESON .................................. 125 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Daftar Kelas Barang dan Jasa ....................................................... 134 

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Semarang .................. 144 

Lampiran 3 Instrumen Wawancara Hakim di Pengadilan Niaga Semarang .... 146 

Lampiran 4 Keputusan Pengadilan  Niaga Semarang  

No : 01/HAKI/.M./2011/PN.NIAGA Smg.................................... 148 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 LATAR BELAKANG 

 

Di era globalisasi sama artinya dengan memasuki era perdagangan bebas. 

Perdagangan bebas saat ini menuntut para pelaku usaha untuk lebih 

berkreatifitas agar tetap bertahan di dunia perdagangan. Ini dikarenakan 

memudarnya batasan-batasan antar negara yang membuat barang dari negara 

lain dapat diperjualbelikan dengan bebas di negara lain. Mudahnya 

perdagangan di era globalisasi membuat para pengusaha lokal berpikir keras 

untuk tetap bertahan dalam dunia perdagangan nasional maupun 

internasional. 

 
Perdagangan bebas menuntut pelaku usaha lokal harus lebih meningkatkan 

inovasi akan usahanya sehingga membuat produknya lebih dikenal oleh 

masyarakat luas. Tak terkeculi dengan Indonesia, apalagi sekarang Indonesia 

sedang mengikuti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang membuat negara-

negara lain di ASEAN dapat menyerbu pasar Indonesia dengan memasarkan 

produknya. Indonesia merupakan salah satu negara yang dengan mudah 

menerima produk dari luar negeri sehingga membuat persaingan dagang di 

pasar lokal semakin meningkat. 

 
Tingkat persaingan yang tinggi ini tidak hanya tejadi pada pelaku usaha 

lokal tapi juga dengan para pelaku usaha dari luar Indonesia. Perdagangan 
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bebas ini menuntut para pelaku usaha agar lebih siap dan tangguh 

menghadapi persaingan pasar. Jika pelaku usaha tidak siap dalam 

menghadapi persaingan pasar ini maka dapat tersingkir dari dunia 

perdagangan bebas. 

Sebuah produk harus memiliki sifat pembeda atau ciri khas tersendiri. Ciri 

khas suatu produk tersebut bisa dikenalkan dengan melalui merek. Karena 

dengan merek sebuah produk dapat mempunyai nilai jual yang tinggi dan 

sebagai tanda pembeda dengan produk lainnya. Merek ini dapat digunakan 

sebagai “tameng” oleh para pengusaha untuk tetap mempertahankan 

produknya di dunia perdagangan bebas. Oleh karena itu merek ini digunakan 

untuk tetap menjaga agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat 

dalam dunia perdagangan (Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek bagian Menimbang butir b). 

Merek sebagai tanda pembeda produk usaha antar satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. Merek tidak hanya berlaku pada produk nyata yang ada 

di pasaran akan tetapi juga pada produk yang tidak nyata yaitu jasa. 

Perusahaan yang menawarkan jasa juga harus memiliki ciri khas yang dapat 

menjadikan identitas akan jasa yang akan ditawarkan kepada masyarakat 

umum. 

Merek sendiri adalah merupakan salah satu hasil karya yang lahir atau 

dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui 

daya cipta, rasa dan karsa. Hasil karya ini dihasilkan dengan pengorbanan 

tenaga, pikiran, waktu bahkan dengan biaya yang tak sedikit 
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(Hasyim,2009:184). Dengan merek tersebut menjadi suatu produk menjadi 

lebih berkualitas. Akan tetapi, merek dibangun dan dikembangkan oleh suatu 

perusahaan bisnis. Merek tersebut dikembangkan untuk menjaga reputasi 

perusahaan agar tetap terjaga dengan baik di dunia perdagangan. Karena 

terkadang sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara 

komersial, dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk 

menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan 

tersebut (Damian,2003:131). 

Merek merupakan bagian cakupan Kekayaan Intelektual atau sering 

disingkat dengan HKI. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas 

kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak 

Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu Hak Cipta 

(Copy Rights) dan Hak Milik Perindustrian  (Industrian Property Rights) 

yang terdiri dari Paten (Patent), Merek (Trademark), Desain Industri 

(Industrial Design), Rahasia  Dagang  (Trade  Secret)  dan  Desain  Tata  

Letak  Sirkuit  Terpadu (Integrated Circuit lay Out Design) 

(Saidin,2013:16). 

Tujuan dari adanya penggolongan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk 

mempertahankan kreativitas dan identitas yang sudah dibangun oleh sebuah 

perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pada dasarnya pemilik 

merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen 

terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi 

mempertahankan merek pilihannya ( Maulana,1999:91). 
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Perilaku konsumen tersebut membuat persaingan usaha antar perusahaan 

tumbuh dengan baik. Perilaku konsumen yang loyalitas akan suatu merek 

yang sudah terkenal membuat perusahaan lain lebih mudah untuk meniru 

daripada menciptakan hasil kreativitasnya sendiri. Merek terkenal asing 

sering dipalsukan (atau minimal pelaku usaha sering membonceng ketenaran 

dari merek terkenal tersebut) karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. 

Akibatnya pemilik merek yang sah atas merek terkenal dirugikan 

kepentinganya dengan berkurangnya pangsa pasar, pudarnya goodwill atau 

reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya tidak 

sedikit. Namun, tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang 

dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak 

sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang 

sudah dilakukan (Kurnia,2011:99). 

Hubungan yang sangat erat antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dosmetik sebuah negara sudah 

tidak dapat disangkal lagi. Contohnya saja Amerika Serikat yang 

mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-

produk Hak Kekayaan Intelektual (Utomo,2010:41). Oleh karena itu, 

Amerika melakukan peningkatan atas perlindungannya kepada produk-

produk Hak Kekayaan Intelektual yang sudah menyumbangkan keuntungan. 

Hal ini juga untuk meningkatkan rasa kepercayaan para pelaku usaha kepada 

pemerintah.  
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Pemerintah Amerika yang menghargai pelaku usaha dan melakukan usaha 

perlindungan atas karya para pelaku usaha lokal. Dengan melihat Amerika, 

Pemerintah Indonesia juga melakukan pengaturan mengenai merek sudah 

diatur tegas pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 

Akan tetapi pada pelaksanaannya perlindungan merek terkenal masih 

menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak 

hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan. Permasalahan 

yang dihadapi oleh para penegak hukum adalah menentukan kriteria dan 

daftar merek-merek terkenal (Maulana,1999:170) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 telah mengatur proses pendaftaran 

merek tidak semua merek dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual karena harus sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Merek menyatakan bahwa : 

“suatu permohonan pendaftaran merek bahkan harus ditolak oleh 

Direktorat Jenderal jika merek tersebut memiliki persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal pihak lain 

untuk barang dan /atau jasa yang sejenis.”  

 

Ketentuan ini bahkan diperluas berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Merek sehingga ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b tidak hanya 

berlaku terhadap merek terkenal untuk barang dan /atau jasa yang sejenis 

akan tetapi juga berlaku untuk barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis 

sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. 

Di era sekarang ini masih ada terjadi pelanggaran pada Pasal 6 ayat (1) 

yang mengatur mengenai merek yang memiliki persamaan dengan merek 

terkenal pada kelas barang sejenis. Pengaturan yang sudah jelas tersebut 
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masih terdapat pelanggaran. Dalam menangani kasus pelanggaran mengenai 

merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menguraikan ada 2 (dua) 

kemungkinan untuk mengatasi pelanggaran tersebut yaitu Penghapusan 

Merek dan Pembatalan Merek. 

Pengaturan mengenai penghapusan merek diatur dalam Pasal 61 ayat (2) 

Undang-Undang Merek menguraikan bahwa : 

“ Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat 

Jenderal dapat dilakukan jika : 

a. Merek tidak digunakan selama 3(tiga) tahun berturut-

turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak 

tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali 

apabila ada alasan dapat diterima oleh Direktorat 

Jenderal;atau 

b. Merek digunakan untuk barang dan/atau jasa yang 

tidak sesuai dengan jenis barag atau jasa yang 

dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek 

yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftarkan” 

 

Merek yang telah dihapus akan dicatatkan dan diumumkan dalam berita 

resmi merek. Di samping atas praksa oleh Direktorat Jenderal pembatalan 

merek juga dapat dilakukan atas adanya gugatan di Pengadilan Niaga atas 

merek sesuai dengan uraian Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek. 

Pembatalan merek sendiri terjadi pada kasus pelanggaran yang ditunjukan 

dengan adanya gugatan PT.LAPI kepada PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES dengan nomor perkara 

01/HAKI/.M./2011/PN.NIAGA.Smg yang diajukan pada Pengadilan Negeri 

Semarang.  
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PT.LAPI yang memiliki merek dagang “LAMESON” dengan Merek 

Dagang IDM000234288 (Perpanjangan dari No.471636) untuk jenis barang : 

“Sediaan-sediaan pharmacy, bahan-bahan untuk berpantangan makan/diet 

yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan sehat/food supplement 

dan jamu-jamu” yang tergolong dalam kelas 5 yang melakukan gugatan 

kepada kepada PT. GRAHA FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES 

yang memiliki merek dagang “FLAMESON” dengan nomor IDM00008448 

untuk jenis barang : “ Kapas-kapas pembersih, plester-plester dan pita-pita 

perekat untuk keperluan medis, sediaan-sediaan penghilang/penetralisir bau, 

penyegar hawa dan pemurni udara, sedian-sediaan anti parasit, kapas-kapas 

anti septik, anti septik, kapas-kapas steril, media untuk pembiakan bakteri, 

pembalut Higienis, pembalut wanita, pembalut luka, darah untuk keperluan 

medis, plasma darah, kamper dan minyak kamper untuk keperluan medis, 

deodoran selain untuk pemakaian pribadi, pembasmi kuman untuk keperluan 

kebersihan, pembalut-pembalut untuk kedokteran dan pembedahan, 

pembasmi jamur, gas-gas untuk keperluan medis, kasa untuk membalut, 

popok atau celana untuk orang yang tidak berdaya menahan buang air kecil 

atau besar, karbol, obat-obat nyamuk bakar dan cair, obat pembasmi 

serangga, pembasmi hama (bahan), pembasmi kuman (bahan), pembasmi 

kutu (kuman), pembasmi lumut (bahan), perban, sedian-sediaan pembasmi 

serangga, sediaan-sediaan untuk membasmi binatang perusak, sedian-sediaan 

untuk membasmi tumbuhan buruk” yang juga tergolong dalam kelas 5.  
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Gugatan pihak LAMESON beralasan bahwa pihak FLAMESON memiliki 

persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan juga persamaan bunyi 

merek dagang yang hanya memiliki huruf “F” sebagai pembedanya. Dengan 

hanya pembeda huruf “F” ini sering membingungkan masyarakat dan  

menimbulkan kesan merek dagang tergugat (FLAMESON) berasal dari pihak 

penggugat. 

Kerugian ini dirasakan oleh pihak LAMESON karena mereka menyatakan 

ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat luas dan kesan seakan 

keduanya memiliki hubungan yang erat atau seakan-akan merek 

FLAMESON merupakan bagian dari merek LAMESON yang lebih dahulu 

terkenal. Pihak PT.LAPI meminta kepada Pengadilan Niaga untuk 

menentapkan merek dagang LAMESON sebagai satu-satunya pemegang 

merek untuk kelas barang 5. 

Dalam kasus ini diakhiri dengan pembatalan merek dagang FLAMESON. 

Pembatalan merek sendiri diatur dalam Pasal 71 ayat (4) yang menyatakan 

bahwa : 

“ Pembatalan dan Pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan 

berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan 

” 

 

Sesuai dengan pasal tersebut, merek dagang FLAMESON dinyatakan 

sudah tidak berlaku karena tidak ada perlindungan hukum terhadapnya karena 

melanggar Pasal 6 ayat 1 karena persamaan pada pokoknya dengan merek 

dagang LAMESON yang lebih dahulu sudah didaftarkan ke Direktorat 
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Jenderal. Kasus sengketa ini berakhir dengan putusan Pengadilan Niaga 

semarang pada tanggal 4 juli 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam skripsi yang berjudul “ ANALISIS YURIDIS TERHADAP 

SENGKETA MEREK DAGANG LAMESON DAN FLAMESON TERKAIT 

Penggugat adalah 

PT.LAPI (Pihak 

LAMESON) 

Gugatan Nomor : 

01/HAKI/M/2011/P

N.Niaga Smg 

Tergugat adalah PT. 

GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICA

LLABORATORIES 

(Pihak 

FLAMESON) 

Tergugat tidak 

datang 

Sidang I : 24 Mei 2011 

Sidang II : 31 Mei 2011 

Sidang III : 07 Juni 2011 

Sidang Verstek pada 

4 Juli 2011 

Pembatalan Merek 

Dagang 

FLAMESON yang 

memiliki persamaan 

pada pokoknya  

1.1 Alur Sengketa LAMESON dan FLAMESON di 

Pengadilan Niaga Semarang 
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MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK 

BARANG SEJENIS ” . 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

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. Merek adalah hasil kreativitas dan inovasi dari pengusaha untuk 

meningkatkan produknya di dunia perdagangan dan juga menjadi 

pembeda dengan produk milik pengusaha lainnya; 

3. Perilaku Konsumen yang memiliki loyalitas yang tinggi pada suatu 

merek membuat terjadi persaingan usaha tidak sehat di antara pengusaha; 

4. Peniruan akan merek terkenal semakin marak terjadi baik di barang kelas 

sejenis maupun barang dengan kelas tidak sejenis; 

5. Permasalahan terjadi pada PT.LAPI dengan PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES pada kualifikasi barang sejenis; 

6. Pendaftaran Merek FLAMESON yang dilakukan oleh PT. GRAHA 

FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES; 
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7. Kerugian akan pendaftaran merek FLAMESON milik PT. GRAHA 

FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES yang mempunyai 

persamaan pokok pada merek LAMESON milik PT.LAPI. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti agar tidak menjadi meluas. 

Masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Penggugat yaitu PT.LAPI 

kepada PT. GRAHA FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES 

didasarkan karena pendaftaran Merek FLAMESON telah menimbulkan 

kerugian baik secara moril maupun materil bagi penggugat; 

2. Bahwa Merek FLAMESON dari pihak tergugat yaitu PT. GRAHA 

FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES seharusnya tidak dapat 

didaftarkan  karena yang didaftrakan oleh pemohon yang beitikad tidak 

baik,yang berujung kerugian yang dialami oleh PT.LAPI selaku pemilik 

merek LAMESON atas terdaftarnya merek FLAMESON; 

3. Terdapat persamaan Merek LAMESON milik Penggugat dengan Merek 

FLAMESON milik tergugat terbukti dari penulisan maupun 

pengucapan kedua merek tersebut hanya huruf “F” menjadi pembeda 

antar keduanya; 

4. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Penggugat 

PT.LAPI dengan Tergugat PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES; 
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5. Mengenai pembatalan merek untuk barang sejenis yang terjadi pada 

pihak FLAMESON yaitu PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka beberapa 

permasalahan yang perlu dikaji, yakni: 

1. Bagaimana analisis yuridis mengenai sengketa merek dagang 

LAMESON dan FLAMESON terkait merek yang memiliki persamaan 

pada pokoknya untuk barang sejenis ? 

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON terkait merek 

yang memiliki persamaan pokoknya untuk barang sejenis ? 

3. Bagaimana akibat hukumnya setelah adanya putusan Pengadilan  

Niaga atas sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON yang 

memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis ? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka 

tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis sengketa merek dagang 

LAMESON dan FLAMESON terkait merek yang memiliki persamaan 

pada pokoknya untuk barang sejenis. 
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2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON terkait 

merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. 

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum setelah adanya 

putusan Pengadilan Niaga atas sengketa merek dagang LAMESON dan 

FLAMESON terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya 

untuk barang sejenis. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan  masalah  di  atas,  maka  adapun  manfaat penelitian 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehigga 

dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata 

tentang Kekayaan Intelektual mengenai merek. 

3. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian   diharapkan   dapat   memberi   sumbangan 

pemikiran, manfaat dan masukan pada : 

a. Bagi Peneliti 
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Peneliti dapat lebih mengetahui bahwa sering juga terjadi 

peniruan merek terkenal di Indonesia yang diakibatkan 

persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini mengakibatkan bahwa 

sering terjadi kerugian di salah satu pihak.  

b. Bagi Masyarakat 

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai 

sengketa merek dagang yang memiliki persamaan pada pokonya 

sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih merek agar 

tidak tertipu dengan merek tiruan. 

c. Bagi Penegak Hukum 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi motivator bagi 

penegak hukum di Indonesia khususnya menjadi pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara yang serupa. 

d. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) 

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

untuk lebih selektif dalam menerima permohonan pendaftaran 

merek yang masuk agar meminimalkan sengketa merek yang 

terjadi di Indonesia. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penelitian berguna untuk memberikan kemudahan dalam 

memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara 
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garis besar. Sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian yakni sebagai 

berikut: 

1. Bagian awal merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri dari 

halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi yang terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang: Latar Belakang, Masalah Penelitian, Identifikasi 

Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori yang mendasari 

penulisan ini adalah Pertama, Tinjauan Umum tentang Hak 

Kekayaan Intektual yang berisi pengertian Hak Kekayaan Intelektual, 

penggolongan Kekayaan Intelektual dan dasar hukum Kekayaan 

Intelektual. Kedua, Tinjauan Umum tentang Merek berisi mengenai 

pengertian merek, jenis merek, fungsi merek, sistem pendaftaran 

merek, permohonan pendaftaran merek, merek yang tidak dapat 

didaftarkan dan yang ditolak, Insentif kekayaan intelektual. 

Ketiga, Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Merek berisi 

mengenai pelanggaran merek dan penyelesaian atas pelanggaran 

merek. Keempat, Tinjauan Umum Mengenai Rancangan Undang-
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Undang Merek Berisi Pelanggaran untuk barang sejenis, 

pembatalan merek dan ketentuan pidana. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang Jenis penelitian, Metode penelitian, 

Jenis dan Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan 

Analisis data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

memuat tentang analisis yuridis sengketa merek LAMESON dan 

FLAMESON terkait merek yang memiliki persamaan pokok untuk 

barang sejenis dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus 

sengketa tersebut serta akibat hukum yang terjadi setelah adanya 

putusan Pengadilan Niaga atas kasus tersebut. 

Bab V Penutup 

Bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang 

diuraikan. 

3. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran. Isi daftar pustaka 

merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan 

keterangan yang melengkapi uraian dalam skripsi ini 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PENELITIAN TERDAHULU 

Demi menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh Penulis, maka 

penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang juga 

membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum merek 

terkenal untuk barang sejenis. Dalam hal penelitian yang mereka lakukan 

hanya akan dipaparkan inti dari penelitiannya saja, sehingga pada akhirnya 

akan diketahui bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau 

tidak sama dengan penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran yang 

dilakukan ditemukan beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan 

dengan merek terkenal tetapi memiliki substansi yang berbeda antara lain, 

sebagai berikut: 

2.1.1 Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Merek KI-KO dan Merek KEIKO 

Antara Steven Erwin Wijaya dengan PT.Garuda Food Putra Putri Jaya 

oleh Zulfiansyah Hernanda Pratama, Skripsi dibuat pada Tahun 2014 

pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan rumusan 

masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara antara merek Ki-ko  dengan merek Keiko ?, (2) Bagaimana 

analisis yuridis terhadap sengketa Merek Ki-Ko dan Keiko antara 

Steven Erwin Wijaya dengan PT. Garuda Food Putra Putri Jaya ?. 
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2.1.2 Tinjuan Yuridis Terhadap Peniruan Merek Helm “INK” oleh Merek 

Helm “INX” (Analisis Putusan Nomor : 

68/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst) oleh Dwi Anto,Skripsi dibuat pada 

Tahun 2014 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan rumusan masalah : (1) 

Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peniruan merek helm “INK” 

oleh merek helm “INX” (Analisis Putusan Nomor : 

68/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst) ? (2) Apa perbedaan dan 

persamaan merek helm “INK” dan merek helm”INX” ? (3) 

Bagaimana solusi sengketa peniruan merek helm antara helm “INK” 

dengan merek helm “INX” ? 

2.1.3 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Merek  Dagang  

Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia oleh 

Irwansyah Ockap Halomoan, Skripsi dibuat pada Tahun 2008, pada 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan rumusan 

masalah: (1) Apa yang dimaksud  dengan  pelanggaran  merek  dan  

bagaimana  bentuk-bentuk pelanggaran merek?, (2) Apakah 

peraturan perundang-undangan di bidang merek cukup memberikan 

perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal asing 

untuk menegakkan hak-haknya?, (3) Bagaimana penegakan hukum 

dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek 
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dagang terkenal asing berdasarkan peraturan perundang-undangan 

merek di Indonesia?. 

2.1.4 Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Dagang LAMESON Dan 

FLAMESON Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada 

Pokoknya. Pada Skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi atau 

penelitian terdahulu yang mengangkat mengenai permasalahan yang 

serupa. Pada penelitian ini penulis mengangkat mengenai 

permasalahan yang serupa akan tetapi dengan obyek permasalahan 

yang berbeda yaitu mengenai Merek Dagang LAMESON dan 

FLAMESON yang memiliki persamaan pada pokoknya karena 

produk LAMESON dan FLAMESON berada pada kelas barang yang 

sama. Hal ini yang menimbulkan permasalahan serta kerugian di 

Pihak LAMESON. Dengan Adanya hal ini bagaimana sikap hakim 

dalam memutuskan perkara tersebut. Penulis juga membahas 

mengenai akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan 

mengenai gugatan LAMESON dan FLAMESON dikeluarkan oleh 

Pengadilan Niaga Semarang. Sedangkan pada penelitian terdahulu 

tidak membahas mengenai akibat hukum setelah adanya putusan 

Pengadilan Niaga mengenai perkara tersebut. 
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2.2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.2.1 Tinjauan Umum mengenai Kekayaan Intelektual 

2.2.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual 

Kekayaan Intelektual, disingkat “KI” adalah padanan kata 

yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), 

yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan 

suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada 

intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil 

dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI 

adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan 

intelektual manusia (http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-

kekayaan-intelektual/ diakses pada 16 April 2016 pukul 18.40). 

 Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang 

berasal dari hasil kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia 

yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagi 

bentuk yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia 

yang memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan 

tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, 

seni dan sastra (Damian,2005:28) 

 Pada Kekayaan Intelektual (KI) terdapat hak eksklusif yaitu 

hak yang hanya dimiliki oleh pemilik Kekayaan Intelektual dan 

tidak seorang pun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. 

http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/
http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/
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Menurut Sudaryat (2010:18) hak eksklusif meliputi hak 

ekonomi dan hak moral, yaitu : 

a. Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat 

ekonomi atas HKI yang dimilikinya. 

b. Hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik HKI 

berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya 

tetap dicantumkan sebagai pencipta HKI. 

 Dengan adanya hak yang melekat pada KI maka perlu 

dilakukan perlindungan agar kreativitas seseorang dapat tetap 

berkembang dan dilindungi agar terus tercipta hasil karya anak 

bangsa tetap muncul. Perlindungan ini berfungsi untuk menjaga 

kreativitas serta tidak muncul pelanggaran-pelanggaran yang 

dapat merugikan seseorang. 

 Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM 

(Kemenkumham). Aturan tersebut menyatakan bahwa Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) secara resmi digantikan dengan 

istilah Kekayaan Intelektual (KI). Alasan perubahan akan istilah 

tersebut karena di berbagai negara tidak menggunakan lagi kata 

“Hak” atau “Right” misalnya KIPO (Korean Intellectual 

Property Office), Singapore Intellectual Property Office, 

Malaysian Intellectual property Office.  
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2.2.1.2 Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual 

 Menurut Sherwood sendiri terdapat lima teori dasar 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Sudaryat.2010:19-20) : 

1. Reward Theory 

Reward Theory memiliki makna yang sangat 

mendalam,yaitu pengakuan terhadap karya intelektual 

yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain 

sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai 

imbangan atas upaya kreatifnya dalam menemukan 

/menciptakan karya intelektualnya. 

2. Recovery Theory 

Recovery Theory, dinyatakan bahwa 

penemu/pencipta/penesain yang telah mengeluarkan 

waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya 

intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang 

telah dikeluarkannya. 

3. Incentive Theory 

Dalam incentive theory dikaitkan antara pengembangan 

kreativitas dengan memberikan insetif kepada para 

penemu/pencipta/pendesaian. Berdasarkan teori ini, 

insentif perlu diberikan untuk mengupayakan 

terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. 
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4. Risk Theory 

Dalam Risk Theory dinyatakan bahwa karya 

mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil 

penelitian mengandung risiko yang memungkinkan 

orang lain yang terlebih dahulu menemuan cara 

tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, 

adalah wajar memberikan bentuk perlindungan 

hukum terhadap upaya atau kegiatan yang 

mengandung risiko tersebut. 

5. Economic Growth Stimulus Theory 

Dalam Economic Growth Stimulus Theory diakui 

bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat 

pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi 

adalah keeluruhan tujuan dibangunkannya sistem 

perlindungan atau HKI yang efektif. 

 

2.2.1.3 Penggolongan Kekayaan Intelektual 

 Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual sendiri dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu (Margono,2011:3) : 

1. Hak Cipta (copyright); 

 Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau 

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 
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ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

2. Hak Kekayaan Industri (industrial property rights) yang 

mencakup : 

a. Paten (patent); 

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

negara kepada inventor atas hasil invensinya di 

bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada 

pihak lain untuk melaksanakannya. 

b. Desain Industri (industrial desaign); 

Desain industri merupakan kreasi tentang bentuk, 

konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau 

gabungan dari padanya yang berbentuk dua 

dimensi atau tiga dimensi yang memberikan kesan 

estetis dan dipakai untuk menghasilkan suatu 

produk barang komoditas industri atau kerajinan 

tangan. 

c. Merek (trademark); 

Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama,  

kata,  huruf,  angka-angka, susunan warna atau 
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kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 

mempunyai daya pembeda yang digunakan dalam 

kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

d. Penanggulangan praktek persaingan curang ( 

repression of unfair competition); 

 Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha 

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout desaign 

of integrated circuit) 

 Tata Letak Sirkuit Desain Terpadu merupakan 

rancangan tiga dimensi dari berbagai elemen yang 

sebagian merupakan elemen aktif yang merupakan 

interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu. Sirkuit 

terpadu merupakan suatu produk dalam jadi atau 

setengah jadi yang didalamnya terdiri dari beberapa 

elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling 

berkaitan dan dibentuk secara terpadu dalam bahan 

semikonduktor untuk menghasilkan fungi elektronik. 

f. Rahasia Dagang (trade secret) 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak 

diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau 

bisnis, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga 

kerahasiaanya. 

g. Varietas Tanaman (Plant Varieties) 

 Varietas tanaman merupakan sekelompok tanaman 

dari suatu jenis atau spesies yang dapat membedakan 

dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-

kurangnya datu sifat dan jika diperbanyak tidak 

mengalami perubahan. 

 

2.2.1.4 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual 

 Pengaturan hukum KI di Indonesia dapat ditemukan dalam 

perundang-undangan di bawah ini yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 

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

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Varietas Tanaman. 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang. 
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6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri. 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

 Disamping peraturan perundang-undangan nasional 

tersebut, beberapa perjanjian internasional terkait KI yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia,antara lain (Irawan.2011:2) : 

1. Convention for the Protection of Industrial Property 

(Paris Convention) tahun 1883 yang direvisi tahun 

1967 dan Convention Establishing the World 

Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 1967-

Keppres Nomor 15 Tahun 1997 

2. Patent Coorperation Treaty (PCT) and Regulation 

Under the Patent Cooperation Treaty Tahun 1970 yang 

direvisi Tahun 1984-Keppres Nomor 16 Tahun 1997. 

3. Trade Merk Low Treaty Tahun 1995-Keppres Nomor 

17 Tahun 1997. 

4. Bern Convention for the Protection of Literary and 

Artistic Works (Berns Convention) Tahun 1886 dan 

direvisi terakhir Tahun 1971-Keppres Nomor 18 Tahun 

1997. 
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5. World Intellectual Property Organization Copy Rights 

Treaty (WCT) 1996 –Keppres Nomor 19 Tahun 1997. 

6. WIPO Performance anda Phonograms Treaty Tahun 

1996 (WPPT)- Keppres Nomor 74 Tahun 2004. 

 

2.2.1.5 Sifat-Sifat Kekayaan Intelektual 

 Kekayaan Intelektual memiliki sifat-sifat tersendiri yang 

membedakan dirinya dengan yang lain,yaitu : 

Sifat hak milik intelektual, diantaranya: 

a. Mempunyai jangka waktu terbatas; 

 Artinya, setelah habis masa perlindungannnya, 

ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, 

tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya 

bisa diperpanjang terus, misalnya hak merek, tetapi ada 

juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu 

kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan 

jangka waktu perlindungan pertama, misalnya hak paten. 

Jangka waktu perlindungan hak milik intelektual 

diteuntukan secara jelas dan pasti dalam Undang-Undang.  

b.   Bersifat eksklusif dan mutlak 

 Artinya, pemegang hak tersebut dapat 

mempertahankannya dan  melakukan  penuntutan  kepada  
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seseorang  atas  pelanggaran yang dilakukan oleh orang 

lain. Pemegang hak milik intelektual memiliki hak 

monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya 

dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat 

ciptaannya/penemuan ataupun menggunakannya. 

c.   Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan 

 Pemilikan Hak Kekayaan Intelektual bukan 

terhadap 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 serta 

bernilai ekonomis. 

 

2.2.2 Tinjauan Umum mengenai Merek 

2.2.2.1 Pengertian Merek  

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek 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 ” 

 

 Atau dengan kata lain Menurut Jacki Ambadar (2007:2) 

Merek merupakan  faktor terpenting bagi keberhasilan suatu 
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peguasaan pasar. Sehingga  banyak produsen dan pengusaha 

yang rela menghabiskan  miliaran  rupiah untuk berpromosi. 

Suatu  merek adalah label yang mengandung arti dan asosiasi. 

Merek yang hebat dapat berfungsi lebih dalam memberikan 

warna dan getaran pada produk atau jasa.Merek sendiri 

dibangun untuk mendapatkan loyalitas dari konsumen. 

 Dalam kehidupan sehari-hari terdapat pengertian merek 

lainnya seperti  yang dikemukakan Freddy Rangkuti (2002:2) 

bahwa merek dapat dibagi dalam  pengertian lainnya yaitu: 

1. Brand name (nama merek) yang merupakan bagian 

daripada yang dapat diucapkan misal Pepsodent merek 

dari pasta gigi dan Toyota merek dari mobil.  

2. Brand mark (tanda merek yang merupakan sebagian dari 

merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan 

seperti lambang, desain, huruf atau warna khusus, misal 

Tiga Berlian Mitsubishi, Ferarri dengan kuda jingkrak.  

3. Trade mark  (tanda merek dagang) yang merupakan merek 

atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena 

kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang 

istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual dengan 

hak istimewanya untuk menggunakan nama merek.  
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4. Copyright (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang 

dilindungi oleh undang-undang untuk memproduksi, 

menerbitkan dan menjual karya tulis, karya musik atau 

karya seni. 

 Dalam prakteknya merek lebih digunakan sebagai 

penghubung antara konsumen dengan produsen dan juga sebagai 

tanda pengenal produk. Merek memiliki unsur-unsur seperti 

beikut : 

1. Gambar  

Gambar yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, gambar yang tidak boleh terlalu 

rumit seperti benang kusut dan tidak boleh terlalu 

sederhana seperti titik, sehingga gambar dapat 

melambangkan kekhususan tertentu dalam bentuk lencana 

atau logo, dan secara visual langsung memancarkan 

identitas yang erat kaitannya daya pembeda.  

2. Nama  

Nama yang sangat umum yang tidak dapat didaftarkan 

sebagai merek karena akan mengaburkan identitas khusus 

seseorang dan membuat bingung masyarakat, dalam Pasal 

6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
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disebutkan bahwa pendaftaran merek akan ditolak apabila 

merupakan atau menyerupai nama orang terkenal. 

3. Kata  

Kata dapat dijadikan sebagai merek jika mempunyai 

kekhususan yang memberikan kekuatan daya pembeda 

dari merek lain yang meliputi berbagai bentuk, yaitu:  

a. Dapat merupakan kata dari bahasa asing, bahasa 

Indonesia dan bahasa daerah;  

b. Dapat berupa kata sifat, kata kerja dan kata benda;  

c. Dapat merupakan kata yang berasal dari istilah 

bidang tertentu, seperti budaya, pedidikan, 

kesehatan, teknik, olah raga, seni dan sebaginya;  

d. Bisa merupakan satu kata saja atau lebih dari satu 

kata, dua atau beberapa kata. Semua kata umum 

dapat dijadikan sebagai merek, asalkan bersifat 

eksklusif dan memiliki daya pembeda.   

4. Huruf  

Sepanjang tidak rumit dan tidak sederhana. Huruf juga 

harus  memiliki daya pembeda yang dapat didaftarkan 

sebagai merek.  
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5. Angka  

Jika hanya terdiri dari satu angka tidak diperbolehkan, 

angka harus dibuat sedemikian rupa hingga memiliki daya 

pembeda.  

6. Susunan Warna 

Merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna tanpa 

kombinasi unsur gambar, lukisan geometris, diagonal atau 

lingkaran, atau gambar dalam bentuk apa saja.  

7. Merek Kombinasi  

Merek yang terdiri dari gabungan unsur-unsur yang 

merupakan  kombinasi dari dua, tiga atau seluruh unsur. 

 Selain itu menurut Freddy Rangkuti (2002:36) 

menyebutkan bahwa pemberian nama atau merek pada suatu 

produk hendaknya tidak hanya suatu simbol, karena merek 

memiliki enam tingkat pengertian :  

1. Atribut. Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu 

dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui 

dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung di 

dalam suatu merek.  

2. Manfaat. Selain atribut, merek juga memiliki 

serangkaian manfaat. Konsumen tidak hanya membeli 

atribut tapi juga membeli manfaat. Produsen harus dapat 
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menterjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional 

maupun manfaat emosional.   

3. Nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi 

produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan 

dihargai konsumen sebagai merek berkelas, sehingga 

dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 

4. Budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya 

Mercedez mewakili budaya Jerman yang terorganisasi 

dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien dan selalu 

menghasilkan produk yang berkualitas. 

5. Kepribadian. Merek juga memiliki kepribadian yaitu 

kepribadian bagi para penggunanya. Jadi diharapkan 

dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna 

akan tercermin bersamaan dengan merek yang 

digunakan. 

6. Pemakai. Merek juga menunjukkan jenis konsumen 

pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya para pemasar 

selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk 

penggunaan mereknya 

 Seperti yang diuraikan diatas pengaruh dan pentingnya 

sebuah merek dalam perusahaan. Karena merek merupakan 

“roh” pada sebuah produk. Merek juga yang menjadi pokok 
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penting dalam konsumen meneuntukan produk yang sesuai 

dengan kualitas. Itulah membuat perusahaan akan menghabiskan 

biaya besar atau waktunya demi membangun nama sebuah 

merek agar dikenal di dalam masyarakat. 

 

2.2.2.2 Jenis Merek 

 Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek, merek dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu : 

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada 

barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum 

untuk membedakan dengan barang-barang sejenis 

lainnya.   

2. 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 sejenis lainnya.   

 Akan tetapi di dalam masyarakat ada 3 jenis merek yang 

lebih dikenal yaitu : 

1. Merek Biasa 

Merek Biasa atau normal mark adalah merek yang tidak 

memiliki reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya 
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sangat sempit dan terbatas pada lokal. Merek normal ini 

tidak menjadi incaran pedagang ataupun pengusaha 

untuk ditiru atau dipalsukan karena permintaan yang 

rendah. Ini dikarenakan produsen kurang mengenalkan 

produknya kepada masyarakat luas. 

2. Merek Terkenal 

Merek terkenal atau well know mark. Merek terkenal 

memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki 

kekuatan untuk menarik perhatian dan pengetahuan 

masyarakat mengenai suatu merek di dalam maupun di 

luar negeri. 

3. Merek Termasyhur 

Kategori merek ini sulit dibedakan dengan merek 

terkenal karena pemasarannya hampir di seluruh dunia 

dengan reputasi internasional.Produksinya juga untuk 

golongan tertentu dengan harga yang sangat mahal. 

2.2.2.3 Fungsi Merek 

 Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau 

pemilik merek untuk melindungi produknya baik berupa jasa 

atau barang dagang lainnya.Jadi suatu merek memiliki fungsi 

sebagai berikut (Purwaningsih,2005:11) : 
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1. Fungsi pembeda yakni membedakan produk satu 

perusahaan dengan produk perusahaan lainnya. 

2. Fungsi jaminan reputasi yakni selain sebagai tanda asal 

usul  produk, juga secara pribadi menghubungkan 

reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, 

sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk 

tersebut. 

3. Fungsi promosi yakni merek juga digunakan sebagai 

sarana memperkenalkan produk baru dan 

mempertahankan reputasi produk lama yang 

diperdagangkan sekaligus untuk menguasai pasar. 

4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri 

yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri 

melalui penanaman modal baik asing maupun dalam 

negeri dalam menghadapi mekanisme perdagangan pasar 

bebas. 

 

2.2.2.4 Sistem Pendaftaran Merek 

 Menurut Suryodiningrat di seluruh dunia,terdapat empat 

macam sistem pendaftaran merek : 

1. Pendaftaran Tanpa Pemeriksaan Merek Terlebih Dahulu. 

Menurut sistem ini, merek yang dimohonkan 
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pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat 

permohonannya telah dipenuhi,antara lain pembayaran 

biaya permohonan,pemeriksaan dan pendaftaran. 

2. Pendaftaran dengan Pemeriksaan Merek Terlebih Dahulu. 

Menurut sistem ini dilakukan pemeriksaan sebelum 

mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum kantornya. 

Merek yang didaftarkan terlebih dahulu diumumkan dalam 

trade journal atau kantor pendaftaran merek untuk jangka 

waktu tertentu Tujuannya adalah memberikan kesempatan 

bagi pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatan. 

Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada 

keberatan,pendaftaran menit dikabulkan. 

3. Pendaftaran dengan Pengumuman Sementara 

4. Pendaftaran dengan Pemberitaan Terlebih Dahulu tentang 

Adanya Merek Lain Terdaftar yang Ada Persamaannya. 

 Secara garis besar ada 2 jenis sistem pendaftaran merek 

yaitu (Sudaryat,2010:67-69): 

1. Stelsel deklaratif mengandung pengertian bahwa 

pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan 

hanya memberikan dugaan, sangkaan hukum 

(rechtsvermoeden) atau presumption iuris bahwa pihak 

yang terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek 
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tersebut dan sebagai pemakai pertama merek yang 

didaftarkan. Stelsel deklaratif dianggap kurang 

memberikan kepastian hukum. Bukannya pendaftar 

pertama yang mendapatkan perlindungan hukum tetapi 

pemakai pertama atau dikenal dengan istilah first to use. 

2. Stelsel Konstitutif memiliki pengertian bahwa yang 

melakukan pendaftaran merek pertama kalinya yang 

merupakan pemilik hak atas merek tersebut atau dikenal 

juga dengan sistem presumption of ownership. Jadi 

pendaftaran yang menciptakan merek tersebut. Sistem 

inilah yang digunakan di Indonesia 

 

2.2.2.5 Permohonan Pendaftaran Merek 

 Dalam permohonan pendaftaran merek di Indonesia dapat 

menggunakan dua macam seperti yang disebutkan di dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu 

permohonan dengan cara biasa atau bersifat umum dan 

permohonan dengan hak prioritas. Permohonan pendaftaran 

dengan cara biasa dilakukan karena merek yang dimohon 

pendaftarnya belum pernah didaftarkan sama sekali. Sedangkan 

permohonan pendaftaran dengan hak prioritas dilakukan karena 
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merek yang didaftarkan di  Indonesia sudah  pernah didaftarkan 

di negara lain. 

 Permohonan dengan cara biasa memiliki syarat dan tata 

cara permohonan merek harus mengikuti urutan sebagai berikut 

(Nurachmad,2012:57-59) : 

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia kepada Diektorat Jenderal KI dengan 

mencantumkan : 

a. Tanggal,bulan dan 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 

;serta 

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 dapat terdiri dari satu orang atau beberapa 

orang secara bersama atau badan hukum  
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4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya 

5. Apabila permohonan diajukan oleh lebih dari satu 

pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek 

tersebut,maka : 

a. Semua nama pemohon dicantuman dengan 

memilih salah satu alamat sebagaimana alamat 

mereka, dan 

b. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah 

satu dari pemohon yang berhak atas merek 

tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis 

dari pemohon yang mewakilkan. 

6. Jika permohonan diajukan melalui kuasanya maka surat 

kuasa ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas 

merek tersebut. Kuasanya adalah Konsultan Kekayaan 

Intelektual. 

 Sedangkan permohonan dengan menggunakan hak 

prioritas. Hak Prioritas adalah hak untuk mengajukan 

permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam 

Paris Convention For the Proctetion of Industrial Property 

atau Agreement Establishing the World Trade Organization 

untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan 

(filing date) di negara asal merupakan tanggal prioritas (priority 
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date) di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua 

perjanjian tersebut (Margono,2011:81).  

Permohonan ini harus diajukan paling lama 6 bulan 

dihitung setelah tanggal penerimaan permohonan pendaftaran 

merek yang pertama kali di negara organisasi tersebut. 

Permohonan ini harus dilengkapi dengan surat tanda 

penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali 

dan sudah disalin ke bahasa Indonesia. Apabila dalam waktu 3 

bulan pemohon tidak melampirkan surat tanda penerimaan 

tersebut maka permohonan akan tetap diproses tanpa 

menggunakan hak prioritas. 

 

2.2.2.6 Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan yang Ditolak. 

 Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan 

oleh Direktorat Kekayaan Intelektual karena permohonan 

pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu  

: 

a. Tidak dapat didaftarkan; 

b. Harus ditolak pendaftarannya; 

c. Diterima/didaftarkan. 

 Secara umum,merek tidak dapat didaftarkan atas dasar 

permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak 
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baik. Pemohon dengan itikad tidak baik bisa dikatakan 

mendaftarkan merek yang dengan sengaja untuk melakukan 

membonceng,meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain 

demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak 

lain itu atau menimbulkan  kondisi persaingan usaha tidak sehat, 

mengecoh atau menyesatkan konsumen. 

 Kategori merek yang tidak dapat didaftarkan jika 

memenuhi kualifikasi sebagai berikut (Nurachmad,2012:10) : 

1. Permohonan diajukan oleh pemohon yang beritikad 

tidak baik. 

2. Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah 

ini : 

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, moralitas agama, 

kesusilaan atau ketertiban umum; 

b. Tidak memiliki daya pembeda ; 

c. Telah menjadi milik umum ; 

d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan 

barang atau jasa yang dimohonkan 

pendaftarannya. 

 Sedangkan untuk kategori merek yang harus ditolak 

pendaftarannya adalah (Nurachmad,2012:12) : 
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1. Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain 

yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang 

dan/atau jasa yang sejenis; 

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya; 

3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah 

dikenal; 

4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto 

atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 

5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan 

nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem 

negara atau lembaga nasional maupun internasional 

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 

berwenang; serta 

6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau 

stempel resmi yang digunakan oleh negara atau 

lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis 

dari pihak yang berwenang. 
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2.2.2.7 Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar 

 Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek 

dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal, baik atas prakarsa 

sendiri maupun permohonan pemegang merek yang 

bersangkutan. Ketentuan penghapusan atas prakarsa Direktorat 

Jenderal dalam peraturan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 Tentang Merek, dilakukan jika terjadi dua hal 

berikut ini (Sudaryat,2010:71) : 

1. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun 

atau lebih dalam perdagangan atau pemakaian terakhir, 

kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh 

Direktorat Jenderal. 

2. Merek  digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak 

sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan 

pendaftaran,termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai 

dengan merek yang didaftarkan. 

Alasan-alasan yan dapat diterima oleh Direktorat Jeneral 

diuraikan dalam Pasal 61 ayat 3 sebagai berikut : 

“Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a adalah karena adanya:  

a. larangan impor;  

b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi 

peredaran barang yang menggunakan Merek 

yang bersangkutan atau keputusan dari pihak 
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yang berwenang yang bersifat sementara; 

atau  

c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah.   
 

 Selain Direktorat Jenderal, ada pihak yang berhak 

menghapus pendaftaran merek dalam hal menghadapi kenyataan 

adanya dua kondisi tersebut,yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga ini 

didasari oleh adanya gugatan di Pengadilan Niaga. Jika 

Pengadilan Niaga memutuskan untuk pembatalan merek dan 

yang kemudian akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung jika 

pihak terkait melakukan perlawanan. Sampai di Mahkamah 

Agung terjadi penolakan maka direktorat akan melakukan 

penghapusan akan merek tersebut.  

      Pasal 68  

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat 

diajukan oleh pihak yang berkepentingan 

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.  

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat 

mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) setelah mengajukan 

Permohonan kepada Direktorat Jenderal.  

(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan 

Niaga. 

(4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat 

tinggal di luar wilayah Negara Republik 

Indonesia, gugatan diajukan kepada 

Pengadilan Niaga di Jakarta.” 
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 Pembatalan merek dilakukan karena adanya gugatan dari 

pengadilan, berbeda dengan penghapusan yang bisa diajukan 

oleh pihak ketiga selain pengadilan.  

 Terlebih dahulu merek akan dilakukan pembatalan oleh 

Direktorat Jenderal jika memenuhi syaratnya setelah dibatalkan 

kemudian merek tersebut akan dilakukan penghapusan dan akan 

diterbitkan di Berita Resmi Merek sesuai dengan Pasal 61 ayat 

4. 

 

2.2.2.8 Insentif Kekayaan Intelektual 

 Permenkuham No.04 Tahun 2016 tentang Insentif 

Kekayaan Intelektual dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1, yaitu : 

“Insentif Kekayaan Intelektual adalah fasilitas 

biaya pendaftaran dalam rangka melindungi dan 

meningkatkan kreatifitas di bidang hak cipta, 

desain industri,paten, merek dan/ atau geografis” 

 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berhak 

meneuntukan Insentif Kekayaan Intelektual. Pemohon Insentif 

Kekayaan Intelektual ini berbeda dengan Pemohon yang 

dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek menyatakan pemohon dapat terdiri dari satu 

orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum. 
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Untuk Insentif Kekayaan Intelektual menyatakan Pemohon 

yang dimaksud  pada Pasal 3 ayat 2 adalah  

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas:  

a. pimpinan lembaga pendidikan formal; 

b. pimpinan lembaga penelitian dan 

pengembangan pemerintah; 

c. pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah;  

d. pemohon indikasi geografis; dan 

e. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala 

Rumah Tahanan” 

 

Berbeda dengan pemohon yang dijabarkan oleh Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada Pasal 7 

ayat 3 menyatakan bahwa : 

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang 

secara bersama, atau badan hukum” 

 

 Secara keseluruhan proses permohonan pendaftaran merek 

memiliki persamaan hanya di dalam aturan Permenkuham 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Insentif Kekayaan Intelektual 

memiliki syarat harus melampirkan rekomendasi seperti yang 

dinyatakan pada pasal 6 dan 7, merumusan sebagai berikut : 

Pasal 6 

“Bagi pemilik usaha mikro, kecil, dan 

menengah, selain melampirkan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga 

harus melampirkan rekomendasi dari kepala 

satuan kerja perangkat daerah yang menangani 

bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.” 

Pasal 7 
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“Bagi pemohon indikasi geografis, selain 

melampirkan persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 juga harus 

melampirkan rekomendasi dari kelompok 

masyarakat atau pemerintah daerah provinsi 

atau kabupaten / kota.” 

 

Insentif Kekayaan Intelektual berupaya membantu para 

pengusaha atau perseorangan yang tidak mengerti akan haknya. 

Maka Peraturan ini digunakan untuk lebih menjaga kreativitas 

anak bangsa. Para pemohon yang diuraikan oleh Pasal 3 

Permenkuham tersebut lebih untuk menjembatani antara 

pemilik hak dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 

 

2.2.3 Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Merek 

2.2.3.1 Pelanggaran Merek 

Untuk membangun sebuah reputasi merek memerlukan 

biaya yang yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama serta 

hal lain yang juga tidak kalah penting bahwa reputasi yang baik 

akan  menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan-

perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah 

orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut 

dalam produk-produknya.  Adapun perbuatan-perbuatan yang 

dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana 
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merek menurut Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek, 

antara lain:  

1. Pasal 90 mengatur ketentan pidana terhadap perbuatan 

yang dilakukan oleh siapapun juga dalam hal ini 

dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek 

yang sama pada keseluruhannya dengan merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.   

2. Pasal 91 mengatur ketentuan pidana terhadap 

perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga dalam 

hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan 

merek yang sama pada pokoknya dengan merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau 

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. 

3. Pasal 92 yang terdapat 3 (tiga) ayat mengatur 

ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagai berikut :   

Pada ayat (1) perbuatan yang dilarang yang termasuk 

dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap 

perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam 

hal ini dengan sengaja dan pada keseluruhan dengan 

indikasi geografis milik pihak lain untuk barang sama 

atau sejenis dengan barang yang terdaftar. 
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Pada ayat (2) perbuatan yang dilarang yang termasuk 

dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap 

perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam 

hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan 

tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-

geografis milik pihak lain untuk barang yang sama 

atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Dan pada 

ayat (3) perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam 

ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Terhadap 

pencantuman asal sebenarnya pada barang yang 

merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman 

kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut 

merupakan barang tiruan dari barang yang terdaftar 

dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis.   

4. Pasal 93 mengatur ketentan pidana terhadap perbuatan 

yang dilakukan oleh siapapun juga dalam hal ini 

dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda 

yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang 

atau jasa sehingga dapat memperdaya atau 

menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau 

jasa tersebut. 
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5. Pasal 94 yang terdapat 2 (dua) ayat mengatur ketentan 

pidana terhadap perbuatan sebagai berikut : Pada ayat 

(1) mengenai perbuatan yang dilarang yang termasuk 

dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap 

perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam 

hal ini memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 

diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau 

jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran 

sebagaimana yang dimaksud pada pasal sebelumnya 

yaitu Pasal 90,  Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93. Dan 

pada ayat (2) mengenai perbuatan yang dilarang yang 

termasuk dalam tindak pidana merek disebutkan 

bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah pelanggaran tanpa hak menggunakan 

tanda yang sama. 

Dari yang dikategorikan didalam Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001 tentang Merek. Praktek pelanggaran merek yang 

sering dilakukan atau terjadi dimasyarakat adalah sebagai 

berikut : 

1. Praktik Peniruan Merek Dagang (Trademark Piracy) 

Menggunakan merek dengan meniru merek terkenal 

yang sudah ada sehingga menimbulkan kesan kepada 
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masyarakat umum seakan-akan barang atau jasa yang 

diproduksi sama dengan barang atau jasa yang tekenal. 

2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang (Counterfeitng) 

Memproduksi barang-barang dengan menggunakan 

merek yang sudah ada atau dikenal masyarakat luas 

tanpa ada izin dari pemiliknya. 

3. Perbuatan-Perbuatan yang dapat mengacaukan publik 

berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek (Imitation 

of label and packaging) 

Berupaya dengan cara mencantumkan keterangan 

tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak 

sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan 

barang tersebut memiliki kualitas yang baik  karena 

berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu. 

 

2.2.3.2 Doktrin Persamaan keseluruhan dan Identik 

Doktrin ini digunakan untuk menilai peniruan merek yang jelas 

melanggar Pasal 6 Ayat 1 yang menyebutkan persamaan pada 

pokoknya. Doktrin tersebut diuraikan sebagai berikut 

(Gunawan:2015 : 24) : 

a. Doktrin persamaan keseluruhan, 
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Menurut doktin persamaan menyeluruh, persamaan merek 

ditegakkan di atas prinsip entireties similar yang berarti 

antara merek yang satu dengan yang lain mempunyai 

persamaan yang menyeluruh meliputi semua faktor yang 

relevan secara optimal yang menimbulkan persamaan. 

b. Doktrin persamaan identik. 

Doktrin persamaan identik mempunyai pengertian lebih 

luas dan fleksibel, bahwa untuk meneuntukan ada 

persamaan merek tidak perlu semua unsur secara 

komulatif sama, tetapi cukup beberapa unsur atau faktor 

yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara dua 

merek yang diperbandingkan identik atau sangat mirip. 

Jadi menurut doktrin ini antara merek yang satu dengan 

yang lain tetap ada perbedaan tetapi perbedaan tersebut 

tidak menonjol dan tidak mempunyai kekuatan pembeda 

yang kuat sehingga satu dengan yang lain mirip (similar) 

maka sudah dapat dikatakan identik. 

2.2.3.3 Teori Etis  

Teori etis memandang bahwa hukum ditempatkan pada 

perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata 

tertib masyarakat. Dalam arti kata, tujuan hukum semata-mata 

untuk keadilan. Menurut Hans Kelsen, suatu peraturan umum 
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dikatakan adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus, 

yang menurut isinya peraturan ini harus diterapkan. Suatu 

peraturan umum dikatakan tidak adil jika diterapkan kepada 

suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. 

 

2.2.3.4 Penyelesaian atas Pelanggaran Merek 

 Dalam penyelesaian atas pelanggaran ini dapat 

menggunakan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. 

Lembaga yang dapat digunakan dalam menyelesaikan 

pelanggaran merek adalah sebagai berikut (Supramon,2008:50-

52) : 

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa 

 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ini diatur di 

dalam Bab II Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase 

dengan menggunakan jalur ini biasanya para pihak ingin 

menyelesaikan kasus dengan cara damai dan tidak 

menggunakan jalur hukum. Tapi biasanya dalam hal ini 

yang sering dibahas hanya ganti rugi dan pembatalan 

pendaftaran merek. 

2. Arbitrase  
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Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan 

menggunakan arbiter atau wasit. Lembaga ini diatur 

dalam Bab III dan seterusnya Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999. Tapi biasanya dalam menggunakan 

lembaga ini menyelesaikan obyek sengketa merek dalam 

lingkup perdagangan. 

3. Pengadilan 

Pengadilan merupakan lembaga yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman dan mempunyai tugas memeriksa 

dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. 

Dalam kasus pelanggaran atau sengketa merek 

pengajuan gugatannya biasa kepada Pengadilan Niaga 

wilayah hukum setempat. 

 

2.2.3.5 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga 

Penyelesian melalui pengadilan apabila  terjadi pelanggaran 

tehadap merek, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa 

merek milik tergugat adalah : 

1. Memiliki persamaan yang menyesatkan konsumen pada 

saat menggunakan produk atau jasa tergugat, atau ; 

2. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang 

dimiliki penggugat 
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Jika penggugat dapat menunjukan hal tersebut maka gugatan 

pelanggaran merek dapat mengacu kepada Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sesuai dengan Pasal 76 

yang menyatakan bahwa : 

“(1). Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan 

gugatan terhadap pihak lain yang secara 

tanpa hak menggunakan Merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya untuk barang atau jasa yang 

sejenis berupa: 

a. gugatan ganti rugi, dan/atau   

b. penghentian semua perbuatan yang 

berkaitan dengan penggunaan Merek 

tersebut.  

(2). Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan kepada Pengadilan Niaga .” 

 

Dalam menyelesaikan pelanggaran merek sudah dijelaskan 

secara langsung melalui Pengadilan Niaga seperti yang 

diuraikan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek akan tetapi dalam uraian pasal tersebut hanya 

mengacu kepada proses pembatalan pendaftaran merek. Uraian 

Pasal 80 yang menjelaskan mengenai gugatan pada Pengadilan 

Niaga : 

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada 

Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tinggal 

atau domisili tergugat. 
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2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah 

Indonesia, gugatan tersebut diajukan ketua Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat. 

3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal 

gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada 

penggugat diberikan tanda terima tertulis yang 

ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama 

dengan tanggal pendaftaran gugatan. 

4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada 

Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 

2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. 

5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung 

sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan,Pengadilan 

Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. 

6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan 

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 

(enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. 

7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling 

lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. 

8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling 

lama 90 (sembilan puluh)nhari didaftarkan dan dapat 
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diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari  atas 

persetujuan ketua Mahkamah Agung. 

9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan 

hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan 

terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut 

diajukan suatu upaya hukum. 

10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada 

para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah 

putusan atas gugatan pembatalan diucapkan. 

11.  

2.2.4 Tinjauan Umum Mengenai Rancangan Undang-Undang Merek 

2.2.4.1 Pelanggaran Merek Untuk Barang Sejenis 

 Pada Rancangan Undang-Undang Merek hampir sama dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek akan 

tetapi dalam segi bahasa lebih dipersingkat dari Undang-

Undang Merek yang sudah ada. Seperti yang diuraikan pada 

Pasal 21 Ayat 1 sebagai berikut : 

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan: 
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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  

barangdan/atau jasa sejenis; atau 

c. Indikasi Geografis terdaftar.” 

 

Sedangkan Pada Undang-Undang Merek diatur pada Pasal 6 

ayat 1 sebagai berikut : 

“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.” 

 

2.2.4.2 Pembatalan Merek 

   Di dalam Rancangan Undang-Undang Merek diatur jelas 

mengenai pembatalan merek yaitu diatur pada Pasal 74 yang 

berbunyi sebagai berikut : 

“(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat 

diajukan oleh pihak yang berkepentingan 

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20  dan/atau Pasal 21.  

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat 

mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada 

Menteri.  

(3)  Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan 

Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.” 
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 Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek hanya menyatakan mengenai gugatan pembatalan adanya 

dilakukan setelah adanya putusan dari pengadilan. Tapi di dalam 

Rancangan Undang-Undang Terbaru adanya penambahan pihak 

yang dapat melakukan pembatalan merek yang ada. 

 

2.2.4.3 Ketentuan Pidana 

 Di dalam Rancangan Undang-Undang Merek yang baru 

ketentuan pidana yang dikenakan lebih tinggi dan lebih 

dipokokkan dalam aturan pidana dan dendanya. Salah satu 

seperti pada Pasal 90 Undang-Undang Merek yang diuraikan 

sebagai berikut : 

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak 

menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya 

dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang 

dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling 

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

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

 

Diubah menjadi Pasal 94 Rancangan Undang-Undang Merek 

berbunyi sebagai berikut : 

“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan 

Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
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tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).” 

 

 Hal ini diubah menjadi lebih detail dan lebih spesifik dalam 

aturan pasal yang tidak bisa dijadikan celah oleh para pelaku 

usaha yang melakukan tindakan curang 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek 

Pendaftaran Merek LAMESON 

pihak PT.LAPI 

Pertimbangan Hakim dari sengketa merek PT.LAPI dengan PT. GRAHA 

FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES dalam Putusan 

Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 01/HAKI/.M./2011/PN.NIAGA.Smg 

Gugatan PT.LAPI kepada PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES atas 

merek yang memiliki persamaan pada pokoknya  

Pendaftaran Merek FLAMESON pihak 

PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES 

Hasil Putusan Pengadilan Niaga PT.LAPI kepada PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG 

LAMESON DAN FLAMESON TERKAIT MEREK YANG 

MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK BARANG 

SEJENIS 

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terdaftar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian sendiri bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai 

masalah alimentasi yaitu bagaimana pengaturannya menurut hukum juga 

bagaimana pelaksanaanya dalam praktek (Ashshofa,2010:115). Sedangkan 

Penelitian hukum berarti suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. Fenomena yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis Yuridis Terhadap Sengketa 

Merek LAMESON Dan FLAMESON Terkait Merek Yang Memiliki 

Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis. Penelitian ini juga 

didasarkan pada upaya untuk membangun pandangan subjek penelitian 

yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit 

(Moleong:2007:5-6) agar dapat membantu memperjelas hasil penelitian. 



 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang   

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 

manusia yang dianggap pantas (Asikin,2006:118), dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan analitis (Analitical Approach).  

 Pendekatan Analitis (Analitical Approach) tujuannya adalah 

mengetahui makna yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan 

secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik 

(Johny,2007:303). 

 Penggunaan metode penelitian yuridis normatif  dan pendekatan 

Analitis disesuaikan dengan judul penelitian ini yaitu Analisis Yuridis 

Terhadap Sengketa Merek LAMESON Dan FLAMESON Terkait Merek 

Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis. Metode ini 

digunakan untuk menyesuaikan peraturan yang ada dengan realita di 

lingkungan sekitar. 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 Penelitian hukum yang mengangkat mengenai Analisis Yuridis 

Terhadap Sengketa Merek LAMESON dan FLAMESON Terkait Merek 

Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis ini 

menggunakan jenis data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu memiliki ciri-ciri 
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(Soekanto,2006:28) : 

a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat. 

b. Bentuk maupun isinya data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh 

peneliti-peneliti terdahulu. 

c. Data sekunder tanpa terikat/dibatasi oleh waktu dan tempat. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi : 

1. Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup : 

a. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 

01/HAKI/.M./2011/PN.NIAGA.Smg 

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase 

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

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Insentif Kekayaan Intelektual. 

2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer : 

a. Jurnal mengenai Merek atau Sengketa Merek Nasional maupun 

Internasional 

b. Hasil-hasil penelitian. 

3. Bahan-bahan hukum tersier,meliputi : 

a. Kamus hukum. 

b. Kamus bahasa Indonesia. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi yang 

berjudul Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek LAMESON dan 

FLAMESON Terkait Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya 

Untuk Barang Sejenis ini adalah studi kepustakaan (library research). Dalam 

penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitiannya maka, data yang 

dikumpulkan hanyalah data sekunder.  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

dengan menggunakan teknik studi pustaka. Dalam penelitian ini, metode 

yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder sebagai berikut : 

1. Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup : 

a. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 

01/HAKI/.M./2011/PN.NIAGA.Smg 

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase 

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

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Insentif Kekayaan 

Intelektual. 

 

2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer. 
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a. Jurnal mengenai Merek atau Sengketa Merek Nasional maupun 

Internasional 

b. Hasil-Hasil penelitian. 

3. Bahan-bahan hukum tersier,meliputi : 

a. Kamus hukum. 

b. Kamus bahasa Indonesia. 

 Data yang dikumpulkan terlebih dahulu adalah data sekunder yang 

menjadi sumber utama dalam penulisan skripsi Analisis Yuridis Terhadap 

Sengketa Merek LAMESON dan FLAMESON Terkait Merek yang Memiliki 

Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis. Data sekunder tersebut 

dikumpulkan dengan studi kepustakaan (library research). Kemudian adanya 

juga penggunaan data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim 

Pengadilan Niaga Semarang ini digunakan sebagai data penunjang untuk 

lebih menguatkan hasil yang diperoleh dari studi kepustakaan. Ini diharapkan 

dapat lebih mengetahui mengenai sinkronisasi antara peraturan dengan 

penerapannya. 

3.5 Analisis Data 

Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memililah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang pentingnya dan apa yang dipelajari dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong.2007:248). Dalam 

hal ini analisis data ini digunakan untuk menganalisis data yang sudah 
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didapatkan saat penelitian.  

Dalam Skripsi berjudul Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek 

LAMESON Dan FLAMESON Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan 

Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis ini sesuai jika menggunakan metode 

deduksi. Karena metode deduksi adalah menganalisis data yang sudah 

diperoleh dengan berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum 

untuk kemudian ditarik ke hal-hal yang bersifat lebih khusus, jika 

menggunakan metode deduksi yaitu dimana bertolak dari suatu aturan 

hukum yang berlaku umum pada kasus atau permasalahan yang dihadapi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 KASUS SENGKETA MEREK DAGANG LAMESON dan 

FLAMESON 

PT LAPI yang mengajukan gugatan bahwa adanya peniruan merek 

yang dilakukan oleh PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES.  

Dalam duduk perkaranya bahwa penggugat (PT.LAPI) dengan 

surat gugatan yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Mei 2011 dan 

dicatat dalam register perkara niaga nomor : 

01/HAKI./.M./2011/PN.NIAGA Smg. 

Gugatan tersebut menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik 

merek Dagang LAMESON yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual sejak tanggal 3 April 2001 dibawah 

No.471636 dan diperpanjang dengan No.Agenda ROO-2009-006362 

dan No. Perpanjangan IDM000234288 untuk jenis barang : “Sediaan-

sediaan pharmacy, bahan-bahan untuk berpantangan makan/diet yang 

disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan sehat/food supplemet 

dan jamu-jamu” yang tergolong dalam dalam kelas 5. Sesuai dengan 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, 
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Penggugat merupakan satu-satunya pihak yang berhak 

menggunakan Merek Dagang tersebut dalam perdagangan sediaan-

sediaan farmasi di Indonesia. 

Diketahui bahwa Tergugat (PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES) telah mengajukan 

permintaan pendaftaran Merek Dagang FLAMESON yang telah 

didaftarkan dibawah No. IDM000084480 tanggal 18 Agustus 2006 

untuk jenis barang : “Kapas-kapas pembersih, plester-plester dan pita-

pita perekat untuk keperluan medis, sediaan-sediaan 

penghilang/penetralisir bau, penyegar hawa dan pemurni udara, 

sedian-sediaan anti parasit, kapas-kapas anti septik, anti septik, kapas-

kapas steril, media untuk pembiakan bakteri, pembalut Higienis, 

pembalut wanita, pembalut luka, darah untuk keperluan medis, plasma 

darah, kamper dan minyak kamper untuk keperluan medis, deodoran 

selain untuk pemakaian pribadi, pembasmi kuman untuk keperluan 

kebersihan, pembalut-pembalut untuk kedokteran dan pembedahan, 

pembasmi jamur, gas-gas untuk keperluan medis, kasa untuk 

membalut, popok atau celana untuk orang yang tidak berdaya 

menahan buang air kecil atau besar, karbol, obat-obat nyamuk bakar 

dan cair, obat pembasmi serangga, pembasmi hama (bahan), 

pembasmi kuman (bahan), pembasmi kutu (kuman), pembasmi lumut 

(bahan), perban, sedian-sediaan pembasmi serangga, sediaan-sediaan 
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untuk membasmi binatang perusak, sedian-sediaan untuk membasmi 

tumbuhan buruk ” 

PT.LAPI yang memiliki merek dagang “LAMESON” dengan 

Merek Dagang IDM000234288 (Perpanjangan dari No.471636) untuk 

jenis barang : “Sediaan-sediaan pharmacy, bahan-bahan untuk 

berpantangan makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian 

medis,makanan sehat/food supplement dan jamu-jamu” yang 

tergolong dalam kelas 5 yang melakukan gugatan kepada kepada PT. 

GRAHA FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES yang 

memiliki merek dagang “FLAMESON” dengan nomor IDM00008448 

untuk jenis barang : “ Kapas-kapas pembersih, plester-plester dan pita-

pita perekat untuk keperluan medis, sediaan-sediaan 

penghilang/penetralisir bau, penyegar hawa dan pemurni udara, 

sedian-sediaan anti parasit, kapas-kapas anti septik, anti septik, kapas-

kapas steril, media untuk pembiakan bakteri, pembalut Higienis, 

pembalut wanita, pembalut luka, darah untuk keperluan medis, plasma 

darah, kamper dan minyak kamper untuk keperluan medis, deodoran 

selain untuk pemakaian pribadi, pembasmi kuman untuk keperluan 

kebersihan, pembalut-pembalut untuk kedokteran dan pembedahan, 

pembasmi jamur, gas-gas untuk keperluan medis, kasa untuk 

membalut, popok atau celana untuk orang yang tidak berdaya 

menahan buang air kecil atau besar, karbol, obat-obat nyamuk bakar 

dan cair, obat pembasmi serangga, pembasmi hama (bahan), 
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pembasmi kuman (bahan), pembasmi kutu (kuman), pembasmi lumut 

(bahan), perban, sedian-sediaan pembasmi serangga, sediaan-sediaan 

untuk membasmi binatang perusak, sedian-sediaan untuk membasmi 

tumbuhan buruk” yang juga tergolong dalam kelas 5.  

Pihak penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran Merek 

Dagang tersebut karena LAMESON dan FLAMESON yang 

digunakan untuk barang sejenis mempunyai persamaan pada 

pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Menurut 

Pasal tersebut menunjukan bahwa merek dagang tergugat mempunyai 

persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan Merek 

Dagang LAMESON No. Daftar IDM000234288 (Perpanjangan dari 

No. 471636) milik Penggugat yang telah didaftarkan lebih dahulu, 

maka menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek, 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seharusnya menolak 

permintaan pendaftaran Merek Dagang FLAMESON dengan No. 

Daftar IDM000084480. 

Hakim Pengadilan Niaga Semarang Bapak Edi Suwanto 

menyatakan bahwa : 

“Kasus peniruan atau pemboncengan merek seringkali terjadi, 

biasanya yang ditiru adalah merek yang mempunyai reputasi 

lebih baik daripada merek lainnya” 
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Kasus LAMESON dan FLAMESON ini sulit dibedakan antara 

keduanya karena pembedanya hanya huruf “F” yang terlihat jelas. 

Dalam hal ini dapat diketahui itikad tidak baik dari pihak 

FLAMESON dalam mendaftarkan mereknya. Adanya niat 

pemboncengan atau peniruan merek yang dilakukan untuk 

meningkatkan reputasi merek FLAMESON sendiri. 

Hakim Pengadilan Niaga Semarang Bapak Edi Suwartono 

menyatakan bahwa : 

“ Kasus peniruan merek itu banyak sekali terkadang malah 

sulit dibedakan, bahkan ada peniruan sama persis tidak ada 

perbedaan. Tapi akan dimengerti siapa pelaku pemalsuan 

dengan adanya sertifikat pendaftaran merek” 

(Wawancara dilakukan pada 16 Mei 2016 Jam 11.00 WIB) 

 

4.1.2 Pertimbangan Hakim terhadap Sengketa LAMESON DAN  

FLAMESON ( Dalam putusan Nomor : 

01/HAKI./.M./2011/Pn.Niaga Smg)  

   

Persidangan kasus sengketa merek LAMESON dan FLAMESON ini 

didapatkan pertimbangan hakim sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan 

untuk Penggugat hadir kuasanya KHAERUNNISYA, S.H., Advokat 

dari Kantor Hukum JANUAR JAHJA & Partners, beralamat di Menara 

Batavia, Lt.6, Jl.KH Mas Mansyur Kav.126 Jakarta Pusat berdasarkan 

kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2011; Untuk Tergugat 

tidak hadir di persidangan, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan 
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patut untuk itu, sebagaimana ternyata pada relas panggilan sidang 

masing-masing bertanggal 24 Mei 2011, 31 Mei 2011 dan 7 Juni 2011; 

maka karenanya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya 

Tergugat; namun demikian pemeriksaan perkara aquo tidak 

dikualifikasikan sebagai acara verstek karena ketentuan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur bahwa upaya 

hukum atas putusan Pengadilan Niaga (Peradilan tingkat pertama) 

adalah kasasi; 

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Niaga mempelajari dengan 

seksama, ternyatalah materi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai 

berikut : 

Pertama Tentang tuntutan agar Penggugat dinyatakan sebagai 

pemilik satu-satunya atas Merek Dagang LAMESON No. 

Daftar IDM000234288 (perpanjangan dari No.471636) 

untuk jenis barang dalam kelas 5; 

Kedua  Tentang tuntutan agar merek dagang FLAMESON No. 

Daftar IDM000084480 atas nama Tergugat dinyatakan 

mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang 

sejenis dengan Merek Dagang LAMESON No. Daftar 

IDM000234288 (perpanjangan dari No. 471636) milik 

Penggugat yang didaftarkan lebih dahulu; 

Ketiga  Tentang Tuntutan agar Pengadilan Niaga membatalkan 

pendaftaran Merek Dagang FLAMESON No. Daftar 
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IDM000084480 atas nama Tergugat dengan segala akibat 

hukumnya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, 

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti produk P-1 sampai dengan P-

7; 

Menimbang, bahwa apakah materi gugatan Penggugat tersebut yang 

dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan beralasan untuk 

dikabulkan atau tidak, Pengadilan Niaga mempertimbangkannya 

sebagai berikut ini; 

Menimbang, bahwa materi tuntutan pokok yang pertama Penggugat 

adalah agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik satu-satunya atas 

Merek Dagang LAMESON No.Daftar IDM000234288 (Perpanjangan 

dari No.471636) untuk jenis barang kelas 5; dipertimbangkan 

Pengadilan Niaga sebagai berikut ; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan pokok pertama 

tersebut Penggugat mengajukan bukti produk P-1 yang berupa 

Sertifikat Merek atas nama pemilik PT.LAPI, Jalan Tanah Abang III 

No. 18-A Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 Tertanggal 3 

April 2001 dengan Nomor Pendaftaran 471636 dengan Etiket Merek 

LAMESON untuk kelas barang 5; 

Menimbang, bahwa lebih dari hal tersebut ternyata Penggugat 

mengajukan pula bukti tertulis produk P-2 yang berupaya Sertifikat 

Merek atas nama PT.LAPI, Jalan Tanah Abang III No. 18-A Petojo 
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Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 tertanggal 27 Januari 2010 

dengan Nomor IDM000234288 dengan Etiket Merek Merek 

LAMESON untuk kelas barang 5; 

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 dan P-2 tersebut 

telah ternyata Penggugat adalah merupakan pemilik satu-satunya Merek 

Dagang LAMESON No.Daftar IDM000234288 (perpanjangan Nomor 

471636) untuk jenis barang dalam kelas 5; 

Menimbang, bahwa pandangan Pengadilan Niaga tersebut diperkuat 

pula adanya bukti P-3 berupa Surat Keterangan Direktur Merek 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 

HKI.4.Hi.06.06.08.046/11 bertanggal Tangerang, 09 Juni 2011 yang 

menerangkan bahwa Merek “LAMESON dan Susunan Warna” nomor 

daftar : IDM000234288 untuk kelas barang 5 merupakan perpanjangan 

jangka waktu perlindungan merek terdaftar “LAMESON dan Susunan 

Warna” nomor daftar : 471636; 

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari bukti-bukti P-1, P-2, 

dan P-3 tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik 

satu-satunya merek dagang LAMESON No.Daftar IDM000234288 

(Perpanjang Nomor 471636) untuk jenis barang kelas 5, maka oleh 

karenanya Pengadilan Niaga berpendirian bahwa tuntutan pokok 

pertama Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan pokok 

Penggugat yang pertama tersebut, maka Pengadilan Niaga beralih untuk 
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membahas dan mempertimbangan materi tuntutan pokok yang kedua 

yaitu agar Pengadilan Niaga berpendirian bahwa tuntutan pokok 

pertama Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan pokok 

Penggugat yang pertama tersebut, maka Pengadilan Niaga beralih untuk 

membahas dan mempertimbangkan materi tuntutan pokok yang kedua 

yaitu agar Pengadilan Niaga menyatakan Merek Dagang FLAMESON 

No.Daftar IDM000084480 atas nama Tergugat mempunyai persamaan 

pada pokoknya dengan Merek Dagang LAMESON No.Daftar 

IDM000234288 (perpanjangan dari No.471636) milik penggugat yang 

telah didaftarkan lebih dahulu; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tuntutannya tersebut 

Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-4 berupa Sertifikat Merek 

atas nama PT.GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES, Jl. Dr. Radjiman 296, 

Kel.Sriwedari Kec. Laweyan, Surakarta 57141 tertanggal 16 Agustus 

2006 dengan Nomor Pendaftaran IDM000084480, dengan Etiket Merek 

FLAMESON untuk kelas barang 5; 

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tersebut ternyata PT. GRAHA 

FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES (Tergugat) adalah 

sebagai pemegang Merek Dagang FLAMESON No.Daftar 

IDM000084480 tertanggal 16 Agustus 2006, untuk jenis barang kelas 

05; 
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Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 yang dibandingkan dengan 

bukti P-4 ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah 

sebagai pihak pemegang Merek Dagang LAMESON No.Daftar 

IDM0002334288 (Perpanjangan No.Daftar 471636) untuk jenis barang 

kelas 5; sementara itu, Tergugat adalah sebagai pihak pemegang Merek 

Dagang FLAMESON No.Daftar IDM000084480 untuk jenis barang 

kelas 5; 

Menimbang, bahwa memperbandingkan antara bukti P-1, P-2 

dengan bukti P-4 ternyatalah Merek Dagang milik Penggugat adalah 

LAMESON sementara itu Merek Dagang milik Tergugat adalah 

FLAMESON; 

Menimbang, bahwa diantara kedua merek dagang tersebut, setelah 

Pengadilan Niaga memperhatikan secara seksama ternyatalah di antara 

kedua merek dagang tersebut terdapat persamaan pada pokoknya, 

utamanya dari segi penulisan huruf dan bunyi pengucapan LAMESON 

dan FLAMESON; Unsur pembeda hanyalah pada huruf F; 

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka 

pada gilirannya Pengadilan Niaga berpendirian bahwa tuntutan pokok 

kedua Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan pokok yang 

kedua tersebut, maka berikut ini Pengadilan Niaga membahas dan 

mempertimbangkan tuntutan pokok yang ketiga tentang tuntutan agar 

Pengadilan Niaga membatalkan pendaftaran Merek Dagang 
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FLAMESON No.IDM000084480 atas nama Tergugat dengan segala 

akibat hukumnya sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata antara merek dagang 

FLAMESON dengan Merek Dagang LAMESON terdapat persamaan 

pada pokoknya, maka hal tersebut merupakan alasan untuk mengajukan 

gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 

68 ayat (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 Tentang Merek; 

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, 

pada gilirannya Pengadilan Niaga berpendirian bahwa tuntutan pokok 

ketiga yang diajukan oleh Penggugat yaitu agar Pengadilan Niaga 

membatalkan pendaftaran Merek Dagang FLAMESON Nomor 

IDM000084480 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya, 

beralasan hukum untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya materi tuntutan pokok 

pertama, kedua, dan ketiga yang diajukan oleh Penggugat tersebut, 

maka Petitum angka 5 (lima) agar Panitera Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Semarang diperintahkan untuk mengirimkan salinan 

putusan aquo kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

beralasan hukum pula untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat berada di pihak 

yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini; 
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 Dalam pertimbangan Hakim yang disampaikan di atas tidak ada 

tanggapan mengenai Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam 

persidangan yang dilangsungkan 3 kali yaitu pada 24 Mei 2011, 31 Mei 

2011 dan 07 Juni 2011. Putusan sendiri dibacakan pada persidangan 

keempat yang berlangsung pada 4 Juli 2011 oleh Agus Subroto sebagai 

Hakim Ketua dengan Winarto dan Nor Ediyono, masing-masing 

sebagai Hakim Anggota. 

 Hakim Edi Suwanto menyatakan mengenai pertimbangan hakim 

bahwa : 

“Ketika hakim memutuskan suatu perkara dilihat dari bukti-

bukti yang disampaikan disaat persidangan. Hakim akan 

meneliti lalu memutuskan perkara, tapi biasanya pendaftar 

merek pertamalah yang memenangkan persidangan” 

(Wawancara dilakukan pada 16 Mei 2016 Jam 11.00 WIB) 

 

4.1.3 Akibat Hukum dari Sengketa LAMESON DAN FLAMESON 

(Dalam putusan Nomor : 01/HAKI/.M./2011/PN.Niaga Smg) 

 Dalam putusan nomor : 01/HAKI./.M./2011/PN.Niaga Smg, 

sengketa tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut : 

MENGADILI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilk satu-satunya atas Merek 

Dagang LAMESON No.Daftar IDM000234288 (Perpanjangan dari 

No.471636) untuk jenis barang dalam kelas 5 ; 
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3. Menyatakan Merek Dagang FLAMESON No.Daftar 

IDM000084480 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada 

pokoknya untuk barang sejenis dengan Merek Dagang LAMESON 

No.Daftar IDM000234288 (Perpanjangan dari No.471636) ; 

4. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang No.Daftar 

IDM000084480 atas nama Tergugat dengan segala akibat 

hukumnya; 

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang untuk mengirimkan satu eksemplar salinan putusan ini 

kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq.Drektorat 

Merek, untuk didaftarkan dalam daftar Register Merek; 

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 

Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; 

Dalam perkara ini diputuskan akibat hukum untuk tergugat 

diuraikan sebagai diatas, maka tergugat yang tidak datang ke 

persidangan,akan disampaikan surat pemberitahuan kepada tergugat 

dengan alamat yang tercantum di dalam putusan.  

Putusan ini tidak hanya disampaikan kepada tegugat melainkan 

juga disampaikan juga kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual Cq. Drektorat Merek untuk segera mengumumkan mengenai 

pembatalan merek dagang FLAMESON yang dimuat di dalam Berita 

Acara Merek; 
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Hal ini dikuatkan dengan wawancara Hakim Pengadilan Niaga 

Semarang Bapak Edi Suwanto menyatakan bahwa : 

“Hasil akhir keputusan hakim biasanya akan 

mempertimbangkan permintaan dari penggugat yang 

disampaikan melalui gugatannya” 

(Wawancara dilakukan pada 16 Mei 2016 Jam 11.00 WIB) 

 

 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK DAGANG LAMESON 

DAN FLAMESON 

Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang berasal dari hasil 

kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan 

kepada khalayak umum dalam berbagi bentuk yang bermanfaat dalam 

menunjang kehidupan manusia yang memiliki nilai ekonomis. Bentuk 

nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra (Damian,2005:28) 

Kekayaan Intelektual sendiri dibagi menjadi 2 bagian yaitu Hak 

Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri mencakup 

mengenai Paten (Patent), Desain Industri (Industrial Desaign), Merek 

(Trademark), Penanggulangan praktek persaingan curang (repression 

of unfair competition), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout 

Desaign Of Integrated Circuit), Rahasia Dagang (trade secret), 

Varietas Tanaman (Plant Varieties).  
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Merek merupakan salah satu bidang yang dicakup di dalam 

Kekayaan Intelektual. Merek menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 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 ” 

 

Merek merupakan salah satu hal yang terpenting di dalam dunia 

perdagangan. Merek dapat menunjukan identitas perusahaan kepada 

masyarakat luas. Sebuah merek memberikan cerminan mengenai 

barang yang dijual di pasaran. Mengembangan merek membutuhkan 

dana dan perjuangan yang tidak sedikit. Perusahaan banyak yang 

menjaga reputasi mereknya, karena mereka beranggapan bahwa merek 

merupakan reputasinya juga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan diatas menyebutkan bagaimana perkembangan dari waktu-

waktu dan perjuangan untuk dapat mengenalkan merek tersebut 

IDENTIFIKASI PEMILIK 

IDENTIFIKASI DAN DIREFENSIASI 

PRODUK 

ASET 

KOMODITAS 

4.1 Perkembangan Peranan Merek 
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kepada konsumen secara luas. Di dalam merek terdapat reputasi 

pemilik dan keunggulan atau kekhasan merek tersebut daripada merek 

yang lainnya yang berada di kelas yang sama. Kekhasan atau 

keunggulan inilah yang diperjuangkan oleh pemilik dan membutuhkan 

waktu serta biaya dalam mengembangkannya. Karena merek 

merupakan aset milik perusahaan atau perseorangan yang harus tetap 

dijaga agar masyarkat tetap bersikap loyalitas kepada produk tersebut. 

Jika sebuah merek sudah menjadi aset pemiliknya. Merek tersebut 

akan menjadi suatu komoditas perusahaan yang akan tetap 

dipertahankan agar menjaga kelancaran suatu perusahaan atau usaha 

perseorangan. 

Reputasi merek yang semakin baik maka banyak juga masalah yang 

timbul. Persaingan usaha yang curang merupakan pemasalahan yang 

paling sering dihadapi oleh para pengusaha. Persaingan usaha timbul 

karena para pelaku usaha tidak mau bersusah payah untuk membangun 

usahanya dan kemudian menginginkan hal yang instan untuk 

mendapatkan untung yang besar. Pelaku usaha tersebut melakukan 

pemalsuan atau peniruan merek untuk mendapatkan reputasi yang 

sama dengan merek yang ditirunya. 

Kasus peniruan merek seperti ini sering kali terjadi dan fakta itu 

didapatkan penulis ketika melakukan wawancara dengan salah satu 

hakim di Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan bahwa 

peniruan merek sering terjadi, seperti kasus FLAMESON dan 
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LAMESON sering terjadi. Ini terjadi karena LAMESON dirasa 

mempunyai nilai reputasi yang lebih baik daripada merek penirunya. 

Pemalsuan atau peniruan merek ini digunakan untuk 

membingungkan masyarakat. Karena masyarakat terbiasa bersikap 

loyal pada suatu merek yang sudah dipercaya akan reputasinya. Inilah 

yang juga dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam melakukan 

persaingan usaha curang. Salah satu persaingan curang dilakukan juga 

oleh pihak FLAMESON yang melakukan peniruan pada pihak 

LAMESON untuk mendapatkan keuntungan. 

Menurut Freddy Rangkuti (2002:36) menyebutkan bahwa 

pemberian nama atau merek pada suatu produk hendaknya tidak hanya 

suatu simbol, karena merek memiliki enam tingkat pengertian :  

1. Atribut. Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola 

dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti 

atribut-atribut apa saja yang terkandung di dalam suatu merek.  

2. Manfaat. Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian 

manfaat. Konsumen tidak hanya membeli atribut tetapi juga 

membeli manfaat. Produsen harus dapat menterjemahkan atribut 

menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional.   

3. Nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi 

produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai 

konsumen sebagai merek berkelas, sehingga dapat 

mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 
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4. Budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya 

Mercedez mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan 

baik, memiliki cara kerja yang efisien dan selalu menghasilkan 

produk yang berkualitas. 

5. Kepribadian. Merek juga memiliki kepribadian yaitu kepribadian 

bagi para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan 

merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan 

dengan merek yang digunakan. 

6. Pemakai. Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai 

merek tersebut. Itulah sebabnya para pemasar selalu 

menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan 

mereknya. 

Enam tingkatan tersebut maka dapat diketahui bagaimana nilai 

reputasi suatu barang di kalangan masyarakat luas. Merek Dagang 

LAMESON sendiri diketahui sebagai merek yang cukup mempunyai 

reputasi di kelas 5 karena dapat dibuktikan bahwa PT.LAPI selaku 

pemilik Merek Dagang LAMESON mempunyai beberapa kantor 

cabang yang terdapat di Pulau Jawa. Hal ini digunakan juga untuk 

meluaskan produknya. 

Selain dilihat dari tingkatan tersebut. Menurut Goodyear (Freddy 

Rangkuti,2004:17) untuk memahami proses perkembangan suatu 

merek diperlukan 6 tahap perkembangan dan diuraikan sebagai berikut 

: 



88 

 

 

 

 

 

Tahap 1 : Produk yang tidak memiliki merek (Unbranded Goods) 

Dalam tahapan ini merek suatu produk masih tidak dianggap karena 

jumlah permintaan dengan produksinya tidak seimbang. Adanya 

kelebihan produksi yang sama daripada produk lain sehingga usaha 

pemilik merek disini lebih dibutuhkan untuk lebih mengenalkan 

mereknya kepada masyarakat. 

Tahap 2 : Merek yang dipakai sebagai referens (Brand as Reference) 

Di dalam tahapan ini, sebuah merek harus mempunyai artibut dalam 

produk yang di dalamnya seperti terdapat kualifikasi khusus dan lebih 

menarik daripada merek lain misal dari segi kualitas dan penampilan. 

Hal ini digunakan agar masyarakat lebih dapat bersikap positif kepada 

merek tersebut. 

Tahap 3 : Merek sebagai personaliti 

Konsumen lebih memilih merek tidak hanya dilihat dari segi 

penampilan, akan tetapi konsumen mulai menjadikan merek sebagai 

identitas atau personaliti seorang konsumen atau ciri khasnya. Dalam 

tahapan ini sikap loyalitas konsumen mulai berkembang. 

Tahap 4 : Merek sebagai simbol (ICON) 

Pelanggan memiliki pengetahuan mendalam mengenai merek yang 

akan dipilihnya. Merek yang memasuki tahapan ini adalah merek yang 

sudah terkenal di kaca internasional. Jadi banyak pelanggan yang tidak 

meragukan kualitas. Merek pada tahapan ini sudah memiliki ciri khas 

dan masyarakat lebih mengenal akan ciri khas tersebut. 
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Tahap 5 : Merek sebagai sebuah perusahaan 

Merek pada tahapan ini sudah menjadi perwakilan dari suatu 

perusahaan. Jadi masyarakat lebih mengenal merek tersebut menjadi 

sebuh perusahaan daripada suatu merek sendiri.Seperti BCA, BCA 

lebih dikenal sebagai salah satu icon di dunia perbankan. 

Tahap 6 : Merek sebagai kebijakan moral 

Dalam tahapan ini merek sudah menjadi merek termansyur karena 

sudah terkenal dan harus memenuhi semua permintaan akan mereknya. 

Ini dilakukan untuk tetap menjaga reputasi yang sudah dibangun.  

Penggunaan merek LAMESON sendiri baru memasuki tahapan 2 

karena merek LAMESON masih berada dalam masa berkembangan 

dan mengenalkan kepada masyarakat. Karena LAMESON yang berada 

di kelas barang 5 jadi tidak banyak masyarakat yang tahu. Kelas 

barang 5 yang termasuk di dalamnya adalah sesuai dengan lampiran 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 

Tanggal 31 Maret 1993 menyatakan sebagi berikut :  

“hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter; bahan-bahan 

untuk berpantangan makan/diet yang disesuaikan untuk 

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

bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, 

bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan 

untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-

tumbuhan.” 

 

LAMESON hanya dikenal di dunia kedokteran atau dunia farmasi. 

Jadi sulit masyarakat umum mengenal LAMESON tapi walau tidak 

dikenal secara luas oleh masyarakat. Kasus peniruan merek yang 
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dilakukan oleh pihak PT. Graha Fajar 

FARMACEUTICALLABORATORIES yang mendaftarkan merek 

FLAMESON yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 

dagang LAMESON milik PT. LAPI akan membuat kebingungan 

publik. 

Penggunaan Merek Dagang LAMESON dan FLAMESON dalam 

perdagangan secara bersamaan akan sangat membingungkan dan 

menimbulkan kesan seakan-akan Merek Dagang Tergugat berasal dari 

Penggugat atau setidak-tidaknya mempunyai hubungan yang sangat 

erat dengan Penggugat, hal ini tidak menguntungkan Penggugat. Sukar 

dapat dibayangkan maksud lain dari pihak Tergugat untuk 

mendaftarkan Merek Dagang FLAMESON kecuali niat untuk 

membonceng pada ketenaran Merek Dagang LAMESON yang telah 

dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit. 

Paragraf Putusan Mahkamah Agung RI No.352 PK/Sip/1975 

tanggal 2 Januari 1982 adanya pemutusan mengenai sengketa merek 

ini dikarenakan untuk melindungi masyarakat dari penipuan merek, 

pihak pengadilan biasanya mempertimbangkann tipe masyarakat atau 

konsumen yang membeli produk dengan nama merek yang 

disengketakan. Misalnya, anak-anak dan kaum buta huruf tentu saja 

sulit membedakan merek-merek yang mirip dibandingkan orang 

dewasa dan kaum terpelajar. 
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Dunia perdagangan, merek merupakan suatu artibut yang menjadi 

“tameng” suatu perusahaan di dalam menyampaikan produknya 

kepada konsumen. Merek yang menjadi atribut perusahaan 

dikembangkan dengan usaha dan kreativitas yang tinggi untuk 

mempunyai daya saing di dalam perdagangan. Oleh karena itu pihak 

FLAMESON yang melakukan persaingan curang dengan pihak 

LAMESON. Pihak LAMESON yang sudah memupuk merek 

dagangnya hingga dikenal oleh masyarakat harus mengalami kerugian 

dikarenakan tindakan curang FLAMESON. 

Fungsi merek pada dasarnya selain untuk menjaga reputasi sebuah 

perusahaan juga diharapkan menjadi pembeda merek satu dengan yang 

lain. Pembeda ini diharapakan untuk tidak menimbulkan kebingungan 

publik akan merek satu dengan yang lain. Ketika sebuah merek hanya 

memiliki perbedaan disatu kata seperti merek FLAMESON dengan 

LAMESON yang hanya dibedakan dengan huruf “F” ini dipastikan 

dapat menimbulkan kebingungan konsumen yang lebih bersifat loyal 

pada satu merek. Dengan hal ini menunjukan bahwa perbedaan pada 

huruf “F” menyamarkan produk dan membuat seakan-akan produk 

tersebut menjadi hal yang sama.  

LAMESON sendiri dapat dikatakan sebagai salah merek terkenal 

yang ada di Indonesia. Kategori merek terkenal sendiri adalah merek 

yang memiliki reputasi tinggi di dunia perdagangan dan menarik 

perhatian para konsumen. LAMESON merupakan produsen obat-
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obatan yang sudah memiliki beberapa anak cabang di Pulau Jawa. 

Dengan adanya hal ini dapat menunjukkan bahwa permintaan akan 

produk LAMESON cukup tinggi dan memiliki reputasi yang baik. Hal 

inilah membuat LAMESON rentan akan peniruan atau pemalsuan atas 

mereknya. 

Hal ini yang menjadikan pendaftaran merek merupakan salah satu 

hal yang terpenting dalam perusahaan. Karena jika sebuah perusahaan 

memiliki merek harus segera didaftarkan untuk menghindari terjadi 

persaingan curang di dalam dunia perdagangan. 

Seperti yang diuraikan diatas bahwa pendaftaran merek merupakan 

hal yang “Vital” dalam kelangsungan usaha untuk menjaga reputasi 

perusahaannya. Indonesia mengatur mengenai pendaftaran merek di 

dalam Bab III Permohonan Pendaftaran Merek Pasal 7-17 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pendaftaran merek 

tidak hanya menyangkut mengenai nama merek dagang tersebut 

melainkan juga mengenai unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti 

Gambar, Nama, Kata, Huruf, Angka, Susunan Warna, Merek 

Kombinasi agar tidak terjadi keraguan dalam sertifikat merek yang 

nanti akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 

Ada 2 doktrin yang digunakan dalam menilai kasus peniruan merek 

yang sering kali terjadi di Indonesia yaitu Doktrin Persamaan 

Keseluruhan dan Persamaan Identik. 
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Doktrin persamaan identik mempunyai pengertian lebih luas dan 

fleksibel, bahwa untuk meneuntukan ada persamaan merek tidak perlu 

semua unsur secara akumulatif sama, tetapi cukup beberapa unsur atau 

faktor yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara dua merek 

yang diperbandingkan identik atau sangat mirip. Jadi menurut doktrin 

ini antara merek yang satu dengan yang lain tetap ada perbedaan tetapi 

perbedaan tersebut tidak menonjol dan tidak mempunyai kekuatan 

pembeda yang kuat sehingga satu dengan yang lain mirip (similar) 

maka sudah dapat dikatakan identik. 

Doktrin persamaan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan : 

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek 

tersebut : 

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih 

dahulu untuk barang/jasa sejenis; 

2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis; 

3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan indikasi geografis yang sudah dikenal; 

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (3) menyatakan : Permohonan juga harus 

ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: 
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1. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau 

nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak; 

2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, 

bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau 

lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 

3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel 

resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, 

kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang. 

Ajaran persamaan dalam Undang-Undang seperti tersebut di atas 

dipresentasikan dalam kata atau kalimat ‟persamaan pada pokoknya‟, 

„persamaan pada keseluruhannya‟, „merupakan‟, „merupakan tiruan‟ 

dan „menyerupai‟. Undang-Undang Merek tidak memberikan arti dan 

pengertian untuk membedakan kata-kata tersebut, tetapi memberikan 

beberapa faktor sebagai unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya 

persamaan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu: 

1) Persamaan bentuk; 

2) Persamaan komposisi atau penempatan; 

3) Persamaan penelitian; 

4) Persamaan bunyi; 

5) Persamaan ucapan; atau 
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6) Persamaan kombinasi unsur-unsur. 

Dengan melihat rumusan Undang-Undang tersebut, terlihat jelas 

maksud pembuat Undang-Undang bahwa Undang-Undang menganut 

doktrin persamaan identik, yaitu bahwa adanya persamaan keseluruhan 

atau pada pokoknya diartikan sama dengan identik (sama serupa). 

Di China sendiri, juga menerapkan hal yang sama dengan 

Indonesia yang sama-sama menggunakan doktrin persamaan identik. 

Ini dibuktikan dengan Pasal 52 yang menyatakan sebagai berikut : 

“that the accused trademark is similar to the registered 

trademark of the plaintiff in the shape, pronunciation 

and/or  meaning of its letters or the composition and colors 

of the drawing, or the overall effect of the combination of 

various factors, or the combination of its shape or colors, 

and will easily cause the public mistake as to the origin of 

the products or think the such products have connection 

with commodities bearing the plaintiff‟s registered 

trademark.” 

Terjemahannya 

“bahwa merek dagang dituduh mirip dengan yang 

terdaftar merek dagang penggugat dalam bentuk, 

pengucapan dan / atau berarti surat atau komposisi dan 

warna dari gambar, atau efek keseluruhan dari kombinasi 

berbagai faktor, atau Kombinasi dari bentuk atau warna, 

dan akan mudah menyebabkan masyarakat kesalahan 

mengenai asal dari produk atau berpikir produk seperti 

memiliki koneksi dengan komoditas bantalan penggugat 

terdaftar merek dagang.” 

 

Doktrin yang digunakan Indonesia dalam menganalisis kasus-

kasus peniruan merek ini juga digunakan secara baik di China. Hal ini 

menunjukkan bahwa kategori peniruan merek yang diterapkan oleh 

China juga digunakan di Indonesia.  
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Melihat kasus LAMESON dan FLAMESON sendiri mempunyai 

persamaan dalam akhir pengucapan yang sama-sama berakhir dengan 

kata “son” jadi menimbulkan kebingungan publik akan hal tersebut. 

Pada pengucapan di awal kata sendiri tidak begitu terdengar persamaan 

karena adanya huruf “F” yang menjadi pembeda diantara keduanya, 

membuat pada pengucapannya juga sedikit berbeda bunyi. Kombinasi 

unsur-unsur yang digunakan juga hampir serupa dengan begitu dapat 

dikatakan bahwa keduanya memiliki persamaan identik atau serupa. 

Logo Merek Dagang LAMESON dan FLAMESON yang menjadi 

sengketa diantara keduanya dapat diketahui sebagai berikut : 

 

  

4.2  Produk LAMESON  
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Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2279/PK/Pdt/1992 

tanggal 6 Januari 1998 memberikan kriteria-kriteria bahwa merek 

mempunyai persamaan pada pokoknya keseluruhnya apabila : 

• Sama bentuk (similarity of form) ; 

• Sama komposisi (similarity of composition) ; 

• Sama unsur elemen (similarity of elements) ; 

• Sama bunyi (sound similarity); 

• Sama ucapan (phonetic similarity); atau 

• Sama penampilan (similarity in apperance). 

Bahwa jika dilihat dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut 

maka kasus LAMESON dan FLAMESON dapat diuraikan bahwa 

kedua merek dagang tersebut memiliki kemiripan. Kemiripan dalam 

hal bentuk, bunyi dan ucapan. 

 

 

4.3  Produk FLAMESON 
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 LAMESON FLAMESON 

LOGO Hitam dengan 

dasar putih 

Hitam dengan dasar putih 

Kelas 

Barang 

5 

Produksi “Sediaan-sediaan 

pharmacy, 

bahan-bahan 

untuk 

berpantangan 

makan/diet yang 

disesuaikan 

untuk pemakaian 

medis,makanan 

sehat/food 

supplement dan 

jamu-jamu” 

 “ Kapas-kapas 

pembersih, plester-plester 

dan pita-pita perekat 

untuk keperluan medis, 

sediaan-sediaan 

penghilang/penetralisir 

bau, penyegar hawa dan 

pemurni udara, sedian-

sediaan anti parasit, 

kapas-kapas anti septik, 

anti septik, kapas-kapas 

steril, media untuk 

pembiakan bakteri, 

pembalut Higienis, 

pembalut wanita, 

pembalut luka, darah 

4.4 Tabel Perbedaan LAMESON dan FLAMESON 
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untuk keperluan medis, 

plasma darah, kamper dan 

minyak kamper untuk 

keperluan medis, 

deodoran selain untuk 

pemakaian pribadi, 

pembasmi kuman untuk 

keperluan kebersihan, 

pembalut-pembalut untuk 

kedokteran dan 

pembedahan, pembasmi 

jamur, gas-gas untuk 

keperluan medis, kasa 

untuk membalut, popok 

atau celana untuk orang 

yang tidak berdaya 

menahan buang air kecil 

atau besar, karbol, obat-

obat nyamuk bakar dan 

cair, obat pembasmi 

serangga, pembasmi 

hama (bahan), pembasmi 
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kuman (bahan), 

pembasmi kutu (kuman), 

pembasmi lumut (bahan), 

perban, sedian-sediaan 

pembasmi serangga, 

sediaan-sediaan untuk 

membasmi binatang 

perusak, sedian-sediaan 

untuk membasmi 

tumbuhan buruk” 

Kemasan Kemasan kardus, Strip untuk obat 

 

Penampilan Ada Perbedaan diantara keduanya seperti 

warna kardus dan komposisi warna 

Pemasaran Dapat ditemukan 

di semua apotik 

dan dapat dibeli 

tanpa resep 

dokter 

Tidak semua apotik 

memiliki obat 

FLAMESON cukup sulit 

dicari dan harus dibeli 

dengan resep dokter 

 

Dilihat dari bagan diatas bahwa dapat diketahui jika LAMESON 

dan FLAMESON memiliki persamaan pada pokoknya karena ada 

salah satu element atau unsur yang sama diantara keduanya selain 
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huruf  “F” adalah jenis pemasaran obat yang berbeda, penampilan 

kotak pembungkus akan kedua merek tersebut juga berbeda yaitu 

warna kardus dan komposisi warna yang terdapat di dalam kemasan 

merek LAMESON dan FLAMESON. 

Unsur penampilan tidak memiliki perbedaan dalam hal kombinasi 

warna dan warna yang digunakan di dalam logo yang menjadi 

sengketa. Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa dalam 

susunan kata dan hampir serupa dan tidak mempunyai perbedaan yang 

signifikan. Perbedaan hanya pada huruf  “F”  itu dapat menjadikan 

kebingungan publik jika tidak diteliti dengan jelas mengenai produk 

tersebut. Warna yang digunakan juga hampir sama yaitu menggunakan 

warna huruf hitam dengan dasar putih.  

Jika diuraikan maka doktrin persamaan identik berlaku untuk 

kasus LAMESON dan FLAMESON karena adanya beberapa unsur 

yang menjadikannya sama. Tetapi tidak sama untuk keseluruhannya 

adanya pembeda di keduanya. Sesuai dengan gugatan yang diajukan 

oleh PT.LAPI dirasa sudah sesuai karena mereka hanya sama pada 

beberapa pokoknya tidak secara keseluruhan. 

Dimaksudkan dengan aturan yang membuktikan bahwa 

FLAMESON yang terbukti memiliki persamaan pada pokoknya 

dengan LAMESON. Seharusnya pada pendaftaran Merek 

FLAMESON tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual. Saat FLAMESON yang dapat melakukan pendaftaran akan 
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merek dagangnya pada 16 Agustus 2006 dan kadaluarsa pada 30 Juli 

2014. Pihak LAMESON merasa pihak FLAMESON menimbulkan 

kerugian atas pendaftaran mereknya yang hampir serupa tersebut. 

Pihak LAMESON merasa bahwa pihak FLAMESON memiliki 

persamaan dengan mereknya yang sudah didaftarkan terlebih dahulu 

ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 3 April 2001. 

Persamaan ini dirasa menimbulkan kebingungan publik akan 

kedua merek tersebut dari segi pengucapan dan bunyi. Kebingungan 

publik dan ketidaktahuan konsumen akan kasus peniruan merek 

tersebut membuat kerugian di pihak PT. LAPI atau LAMESON. 

Kerugian yang diterima pihak LAMESON sendiri merasa 

dirugikan baik secara moril maupun materil. Dikatakan kerugian moril 

adalah hak atas mereknya digunakan tanpa seizin oleh pihak lain. 

Padahal memperoleh hak atas merek bukan hal yang mudah dilakukan, 

karena membuat atau menciptakan merek saja memerlukan pemikiran 

yang mendalam. Pada dasarnya sebuah merek merupakan perjuangan 

dari pemiliknya karena dalam merek membutuhkan waktu dan biaya 

yang tidak sedikit untuk mengembangkannya. 

Kerugian materiil ini diderita karena dengan adanya merek yang 

sama dengan merek orang lain tersebut. Maka terjadilah persaingan 

usaha tidak sehat atau curang yang mengakibatkan pemilik merek 

sebenarnya mengalami menurunan keuntungan untuk merek 

dagangannya. Karena merek peniru biasanya dijual lebih murah 
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daripada merek asli. Ini digunakan untuk menarik para konsumen yang 

terpengaruh akan peniruan merek tersebut. 

Di persidangan yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa 

tersebut, Pihak Tergugat atau FLAMESON tidak menghadiri 

persidangan dan tidak melakukan perlawanan akan gugatan yang telah 

dilakukan oleh Pihak Penggugat. Hal ini dapat menyakinkan bahwa 

Pihak FLAMESON telah mempunyai itikad tidak baik akan 

pendaftaran mereknya tersebut. 

Dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung 

No.2279/PK/Pdt/1992 dan Doktrin Persamaan Identical maka dengan 

jelas menunjukan bahwa menurut penulis, Merek Dagang 

FLAMESON telah melakukan peniruan atas Merek Dagang 

LAMESON. Unsur-unsur yang ada untuk menetapkan bahwa adanya 

peniruan atas merek tersebut terpenuhi dengan baik. Tidak adanya 

bantahan dari pihak Tergugat menunjukkan bahwa adanya sikap itikad 

tidak baik dalam hal mendaftarkan mereknya. 

Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.1272 

K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 yang menyatakan bahwa : 

“Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang 

baik, para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala 

usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang 

orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang 

tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun 

merek dagang tersebut asing belum masuk dalam wilayah 

Republik Indonesia” 
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 Indonesia adalah negara yang menganut sistem pendaftaran merek 

secara Stelsel Konstitutif memiliki pengertian bahwa yang melakukan 

pendaftaran merek pertama kalinya yang merupakan pemilik hak atas 

merek tersebut atau dikenal juga dengan sistem presumption of 

ownership, jadi pendaftaran yang menciptakan merek tersebut. Hal ini 

menyatakan bahwa merek yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu 

lah yang dianggap sebagai pemilik resmi dari merek tersebut setelah 

dikeluarkannya sertifikat merek. 

 Melihat dari sistem pendaftaran merek konstitutif tersebut maka 

pihak LAMESON lah yang melakukan pendaftaran merek terlebih 

dahulu daripada merek FLAMESON. Pihak LAMESON sendiri 

melakukan pendaftaran mereknya pada 3 April 2001 sedangkan pihak 

FLAMESON melakukan pendaftaran pada 16 Agustus 2006. Dengan 

melihat hal ini Indonesia akan melakukan perlindungan pertama 

kepada merek yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya. 

 Dari segi pendaftarannya seharusnya pendaftaran merek 

FLAMESON sendiri harus dilakukan pembatalan karena sudah jelas 

melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek. Karena pada pendaftarannya juga sulit sekali 

dimaksudkan itikad baik dari pendaftaran merek FLAMESON. 

 Kasus LAMESON dan FLAMESON sudah berada di hasil 

putusan yang disampaikan oleh Pengadilan Niaga Semarang dengan 

No. : 01/HAKI/.M./2011/PN.NIAGA Smg yang menyatakan bahwa 



105 

 

 

 

 

 

merek dagang FLAMESON harus dilakukan pembatalannya. Adanya 

sikap itikad tidak baik FLAMESON sendiri terlihat di persidangan 

bahwa pihak FLAMESON tidak melakukan bantahan atau sanggahan 

atas adanya gugatan sampai di akhir persidangan. 

 Tidak adanya sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat 

sendiri membuat hakim memutuskan perkara ini dengan cara Verstek. 

Walau dilakukan secara Verstek, keputusan yang ada tetaplah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mempengaruhi legalitas 

suatu putusan. 

 

4.2.2 PERTIMBANGAN HAKIM ATAS SENGKETA MEREK 

LAMESON DAN FLAMESON (Dalam Putusan No.  : 

01/HAKI/.M./2011/PN.Niaga Smg). 

Hakim dalam pertimbangannya, seorang hakim membutuhkan 

penalaran hukum yang berarti suatu proses berpikir dengan logis 

dengan menggunakan metode tertentu yaitu logika. Pertimbangan 

yang ditulis secara runtut dan detail lebih menguntungkan dalam 

memahami kasus yang sedang menjadi sengketa. 

 Menurut Kenneth J.Vandevele, secara epistemologis penalaran 

hukum yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalaham ada 

5 tahapan yaitu : Pertama, mengidentifikasi sumber hukum yang 

mungkin biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan (identify the applicable sources of law). Kedua, 
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menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum 

yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the 

sources of law). Ketiga, mensintesiskan aturan hukum tersebut ke 

dalam struktur yang koheran, yakni struktur yang mengelompokkan 

aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (synthesize the 

applicable rules of law in to a coherent strcture). Keempat, menelaah 

fakta-fakta yang tersedia (research the avaible facts). Kelima, 

menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk 

memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu 

dengan aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus 

tersulit (apply the structure of rules to the facts). (Abdullah,2008:68) 

 Jika melihat tahapan yang disampaikan oleh Kenneth J. 

Vandevelde maka dalam kasus sengketa LAMESON dan 

FLAMESON ini dalam tahapan pertama yaitu (identify the applicable 

sources of law) pihak Pengadilan Niaga Semarang mengacu kepada 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan 

menggunakan bukti yang disampaikan oleh pihak penggugat. Di 

dalam bukti pihak penggugat yang ditulis dalam P-5 sampai dengan P-

7. 

Bukti P-5 adalah kasus pengenai penlokan permintaan pendaftaran 

Merek M-COOL dengan Merek COOL yang telah didaftarkan lebih 

dahulu untuk barang sejenis.  
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Bukti P-6 adalah mengenai penolakan permintaan pendaftaran 

Merek QROPE dengan Merek ROPE yang telah didaftarkan lebih 

dahulu untuk barang sejenis.  

Bukti P-7 adalah mengenai penolakan permintaan pendaftaran 

Merek REN dengan Merek O-REN yang telah didaftarkan lebih 

dahulu untuk barang sejenis.  

 Dilampirkannya bukti tersebut oleh Pengacara pihak penggugat 

diharapkan dapat memberikan pandangan kepada Hakim dalam 

memutuskan kasus LAMESON dan FLAMESON. 

Kedua, (analyze the sources of law) di dalam kasus ini, pengadilan 

atau hakim tidak menggunakan sumber lain atau aturan hukum lain 

dalam meneuntukan keputusan untuk sengketa merek LAMESON dan 

FLAMESON karena hanya satu peraturan yang digunakan yaitu 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.  

Ketiga, (synthesize the applicable rules of law in to a coherent 

strcture) kasus LAMESON dan FLAMESON tidak menggunakan 

tahapan ini karena penggunaan peraturan hanya sedikit jadi tidak perlu 

mengelompokan aturan-aturan yang ada.  

Keempat, (research the available facts) Pengadilan Niaga 

menelaah fakta hukum yang disampaikan pada persidangan karena 

tergugat tidak datang jadi fakta yang digunakan adalah fakta yang 

disampaikan oleh pihak penggugat. Ini dikarenakan tergugat tidak 

menyampaikan apa pun di dalam persidangan. 
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Kelima, (Apply the structure of rules to the facts) ini merupakan 

hasil akhir di dalam keputusan penalaran hukum yang digunakan 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam tahapan ini 

ditetapkan lah hak dan kewajiban yang diberikan kepada pihak-pihak 

yang bersengketa sebagai hasil akhir dalam memutuskan sengketa. 

 Dalam melakukan pertimbangan hakim, seorang hakim juga 

melihat dari segi teori keadilan yang ada sehingga hal tersebut 

diharapkan dapat menjadi jalan terbaik atas adanya sengketa merek 

tersebut. Tetapi, menurut Baharuddin Salam (Abdullah,2008:127) 

menyatakan bahwa : 

“Keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu 

kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil 

setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar 

dan salah.” 

 

Keadilan sendiri diciptakan untuk menciptakan ketertiban dan 

keamanan masyarakat. Keadilan digunakan untuk menghindarkan dari 

sikap kesewenang-wenangan dari penguasa atau pihak yang memiliki 

kedudukan lebih tinggi. Pengadilan digunakan sebagai tempat untuk 

menimbulkan persamaan di antara masyarakat biasa dengan penguasa. 

Hakimlah menjadi jembatan keadilan diantara keduanya, jika seorang 

hakim tidak bersikap adil maka akan timbul rasa ketidakpercayaan 

akan keadilan oleh masyarakat umum. 

Pertimbangan hakim harus berdasarkan akan teori keadilan dan 

kebenaran. Teori kebenaran digunakan saat persidangan dimulai 
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dengan memeriksa berkas perkara, menyidangkan perkara dan 

merumuskan fakta hukum. Teori kebenaran digunakan oleh hakim 

sebagai landasan teoritis dalam menganalisa suatu perkara. 

Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan suatu 

perkara sama saja dengan pertanggungjawaban hakim.  

Jika ada yang salah mengenai suatu pertimbangan hakim maka 

reputasi hakim tersebut akan dipertaruhkan. Maka dalam mengambil 

suatu pertimbangan hakim mengambil banyak teori. Selain teori 

kebenaran ada juga teori keadilan. Keadilan sendiri mempunyai 

makna bahwa hukum mewajibkan untuk menghormati hak-hak asasi 

manusia  dengan begitu maka keadilan dianggap sudah terpenuhi. 

Dengan melihat ini maka muncullah teori keadilan atau landasan 

bagaimana memandang suatu keadilan. Salah satunya adalah teori etis, 

teori Etis memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan 

keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. 

Dalam arti kata, tujuan hukum semata-mata untuk keadilan. Menurut 

Hans Kelsen, suatu peraturan umum dikatakan adil jika benar-benar 

diterapkan kepada semua kasus, yang menurut isinya peraturan ini 

harus diterapkan. Suatu peraturan umum dikatakan tidak adil jika 

diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain 

yang sama. 

Kasus sengketa seperti ini menerapkan teori etis. Karena peraturan 

yang digunakan untuk kasus sengketa merek seperti ini hampir sama 
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yaitu menggunakan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 sebagai acuan untuk meneuntukan adanya pelanggaran merek 

mengenai persamaan pada pokoknya. Di setiap kasus yang melanggar 

ini akan dikenakan pasal yang sama seperti kasus LAMESON dan 

FLAMESON yang berada pada kelas 5, KI-KO dan KEIKO yang 

berada pada kelas 30 serta Kecap Nasional dan Kecap Rasional yang 

berada pada kelas 30. Ketiga kasus tersebut membuktikan bahwa teori 

etis digunakan dalam kasus yang sama atau pelanggaran yang sama.  

Teori etis ini menimbulkan keadilan yang nyata untuk setiap 

pemilik merek yang merasa dirugikan atas adanya peniruan merek 

yang terjadi. Jika tidak diterapkan teori etis pada setiap kasus yang 

sama atau pelanggaran pada barang sejenis ini dapat menimbulkan 

kesenjangan hukum di pengadilan. Karena tidak adanya persamaan 

hukum dalam memutuskan sengketa yang sama. 

Kasus sengketa untuk barang sejenis banyak sekali terjadi di 

kalangan masyarakat. Selain kasus KI-KO dan KEIKO serta Kecap 

Nasional serta Kecap Rasional ada juga yang disampaikan oleh pihak 

penggugat yaitu P-5 (Merek M-COOL dengan Merek COOL), P-6 

(Merek QROPE dengan Merek ROPE) dam  P-7 (Merek Ren dengan 

Merek O-Ren) adalah kasus-kasus yang pernah terjadi untuk barang 

sejenis. Dalam bukti yang disampaikan oleh penggugat menyatakan 

bahwa adanya penolakan akan pendaftaran atas merek yang memiliki 

persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis oleh Direktorat 
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Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek. Hal ini dibutuhkan 

untuk membuktikan adanya kesalahan dalam pendaftaran merek yang 

dilakukan oleh Pihak PT. Graha Fajar 

FARMACEUTICALLABORATORIES atau merek dagang 

FLAMESON. 

Kasus pendaftaran merek yang sudah melanggar Pasal 6 Ayat 1 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai 

persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis ini dapat diselesaikan 

secara Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi) atau secara 

Pengadilan Niaga (Litigasi). 

Jika menggunakan jalur Pengadilan (Litigasi) kasus sengketa 

merek ada mendapatkan hasil yang berbeda-beda tapi pada hasil 

keputusannya diakhiri dengan merek pertama yang mendaftar yang 

memenangkan persidangan. Ini diharapkan lebih meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam menjaga karya pemikirannya. 

Beberapa kasus, pihak tergugat tidak terima jika mereknya 

dikatakan meniru merek milik pihak penggugat. Banyak kasus yang 

sampai ke Mahkamah Agung untuk tetap mempertahankan merek 

yang sudah dibangunnya. Seperti pada kasus Ong Suhendra (Kecap 

Nasional) dan Hasnah (Kecap Rasional). Kasus ini hampir 

menyerupai kasus FLAMESON dan LAMESON hanya satu huruf 

yang menjadi pembeda diantar keduanya. Perbedaan satu huruf ini 
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dianggap sebagai peniruan karena dapat menimbulkan kerugian di 

pihak penggugat.  

 Kerugian ini dirasakan oleh penggugat karena turunnya omzet 

penjualan akan merek penggugat dikarenakan adanya merek tergugat. 

Merek tergugat dirasa telah membuat kebingungan publik oleh karena 

itu pihak penggugat yaitu Ong Suhendra ( Kecap Nasional) 

mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya ke Mahkamah Agung 

dengan No. : 05 PK/N/HAKI/2006. Setelah dilakukan peninjauan 

kembali maka diputuskan bahwa Hasnah (Kecap Rasional) dianggap 

melakukan pelanggaran merek yairu Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 

Merek. Dengan nyata menyatakan bahwa Kecap Nasional dan Kecap 

Rasional mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. 

Ini berdasarkan karena Kecap Nasional dan Kecap Rasional sama-

sama berada di kelas barang 30. 

 Produk yang termasuk dalam kelasa barang 30 diuraikan di dalam 

Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

1993 Tanggal 31 Maret 1993 menyatakan sebagai berikut : 

“Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi 

buatan; tepung dan sedian-sediaan terbuat dari 

gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, 

es konsumsi; madu, air gula; ragi/rempah, es, kecap, 

tauco, trasi, petis, krupuk, emping.” 

 

Jika melihat kasus Kecap Nasional dan Kecap Nasional 

mempunyai kesamaan dengan kasus LAMESON dan FLAMESON. 

Keduanya mempunyai alur sengketa yang hampir sama. Hanya saja 
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seperti kasus LAMESON dan FLAMESON berakhir dengan 

keputusan Pengadilan Niaga Semarang. Ini dikarenakan pihak 

FLAMESON yang tidak melakukan pembelaan akan gugatan yang 

dilayangkan kepadanya. 

 

 

 

 

 

Jika melihat logo keduanya yang hampir sama yaitu menggunakan 

dua tangkai padi sebagai logo kecapnya ini sesuai dengan 

4.5 Kecap Nasional Dengan Logo Dua Tangkai Padi Milik 

Ong Suhendra 

4.6 Kecap Rasional Dengan Logo Dua Tangkai Padi Milik 

Hasnah. 
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yurisprudensi No. 2279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menjadi 

pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara tersebut. 

Yurisprudensi ini menjadikan acuan dalam menilai suatu merek 

melakukan peniruan kepada merek yang lebih terkenal. 

Adanya kasus persamaan pada pokoknya yang tidak bisa dibedakan 

ini membutuhkan pertimbangan hakim yang matang serta cermat. 

Karena kasus peniruan merek ini memang membutuhkan pemikiran 

serta penalaran yang tepat dalam memutuskan hasil akhir dari sidang 

sengketa merek tersebut. 

Memutuskan suatu perkara sengketa merek tersebut, hakim akan 

mempertimbangkan berbagai sumber peraturan, bukti-bukti yang 

disampaikan dan fakta yang ada di persidangan. Seorang hakim tidak 

asal memutuskan sebuah perkara karena ini menyangkut keadilan dan 

untuk menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat akan pengadilan.  

Mengenai petimbangan hakim hukumnya Majelis Hakim, melihat 

berdasarkan ketentuan tentang wewenang pengajuan gugatan yaitu 

seperti (Zulfiansyah,2015:124) : 

a) Memang dalam suatu gugatan perkara perdata,senantiasa 

terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat 

dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan 

dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai 

Penggugat harus orang-orang yang benar-benar memiliki 

kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. 
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b) Bahwa permasalahan hukum di bidang Kekayaan Intelektual 

(KI) termasuk di bidang Merek merupakan suatu masalah 

hukum yang mengandung dimensi kepentingan publik (Public 

Interest litigation) 

c) Bahwa ketidakjelasaan Undang-Undang Merek merumuskan 

siapakah yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan, 

selanjutnya diserahkan kepada para doktriner dan praktek 

pengadilan yang antara lain ditafsirkan bahwa yang dimaksud 

dengan pihak yang berkepentingan adalah Kejaksaan yang 

mewakili kepentingan masyarakat secara umum dan atau pihak 

ketiga misalnya produsen, importir, distributor atau pihak 

lainnya yang mengetahui bahwa Merek Terdaftar seharusnya 

tidak dapat didaftarkan karena sudah tidak pernah digunakannya 

lagi. 

d) Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa 

selain sebagai nama Merek Jasa yang telah didaftarkannya, 

ketenaran dan kualitas Merek LAMESON milik Penggugat 

sudah melekat pada seluruh produk-produk yang 

dikeluarkannya dan dikenal secara luas di kalangan konsumen, 

setidak-tidaknya sejak pertama kali Merek Penggugat 

didaftarkan pada Daftar Umum Merek pada tanggal 3 April 

2001. 
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Kasus LAMESON dan FLAMESON ini jika dilihat dari kasus 

Steven Erwin Wijaya pemilik merek dagang KI-KO melawan PT. 

GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA pemilik merek dagang 

KEIKO maka kasus ini akan dianggap kurang pihak karena tidak 

diikutsertakannya Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual. Karena seharusnya dalam gugatan LAMESON harus 

mengikutsertakan Direktrorat Merek selaku tergugat. Ini diakibatkan 

pihak Direktorat Merek dianggap tahu akan adanya pelanggaran merek 

atau peniruan merek tersebut. Anggapan ini didasari dengan adanya 

pengeluaran sertifikat merek oleh Direktorat Merek.  

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak 

pernah membahas mengenai pengikutsertaan Direktorat Merek sebagai 

tergugat. Adanya pernyataan ini diakibatkan adanya anggapan turut 

sertanya Direktorat Merek dalam menerbitkan sertifikat merek milik 

FLAMESON. Ketidakhadiran pihak FLAMESON selama persidangan 

ini yang membuat hakim langsung memutuskan perkara. 

Pertimbangan hakim ini juga melihat dari Teori Yurisprudensi 

Tetap Hakim yang dimaksudkan adalah dalam memutuskan perkara, 

seorang hakim juga melihat yurispridensi yang serupa dengan kasus 

yang ditanganinya agar lebih memudahkan dalam menyusun 

putusannya agar dirasa adil dan menimbulkan persamaan atas kasus 

yang serupa agar tidak membuat kebingungan masyarakat atas 

perbedaan putusan akhirnya nanti. 
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 Melihat Kasus LAMESON dan FLAMESON ini dapat digunakan 

Yurisprudensi No : 05 PK/N/HAKI/2006 mengenai Kecap Nasional 

dan Kecap Rasional. Penggunaan yurisprudensi ini karena adanya 

persamaan dalam alur sengketanya. Persamaan diantara keduanya 

adalah hanya satu huruf menjadi pembeda diantara keduanya. 

Ketenaran keduanya juga hampir berada di tahap yang sama hanya 

dikenal dikalangan masyarakat Indonesia. 

 Kecap Nasional dan Kecap Rasional ini menyebutkan jika ada 

pihak yang menyesatkan khalayak umum dan asal-usul barang, serta 

merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai 

tujuan yang tidak jujur. Sehingga apabila hal tersebut dibiarkan maka 

akan bertentangan dengan kepentingan umum. Pihak Kecap Nasional 

yang mendaftarkan merek dan logonya terlebih dahulu merasa 

dirugikan dengan adanya pendaftaran merek Kecap Rasional. 

 Menurut Yurisprudensi tetap MA RI No.370 K/Sip/1983 tanggal 

19 Juli 1984 tentang Sengketa merek “Dunhill” antara Alfred dunhill 

Limited vs Lilien Sutan, yang inti pertimbangan hukumnya adalah  

sebagai berikut : 

“Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang 

lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang 

beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi 

perlindungan hukum” 

 

Jika dilihat dari yurisprudensi ini, pertimbangan hakim untuk 

melakukan pembatalan terhadap Merek Dagang FLAMESON sudah 
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benar karena dalam pendaftarannya sudah ada itikad tidak baik. Jadi 

jika diakhir persidangan atau keputusan akhirnya FLAMESON harus 

dibatalkan pendaftarannya memang sudah sesuai dengan peraturan 

yang ada.  

Dilihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. 

Ketika terjadi sengketa merek yang menyangkut permasalahan 

persamaan pada pokoknya. Selain melihat dari yurisprudensi yang 

sudah ada, penyelesain kasus tersebut utamanya mengacu kepada 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.  

Tetapi, sengketa merek yang tidak hanya melibatkan warga 

Indonesia melainkan juga warga asing maka pihak Pengadilan akan 

menggunakan TRIP’S untuk menjadi salah satu acuan dalam 

melakukan pertimbangan hakimnya ini ditemui pada kasus yang 

terjadi pada merek “LORENZO” dan “LORENZA” pada tahun 2007. 

LORENZO yang merupakan merek terkenal (Wellknown Mark) yang 

telah terdaftar di berbagai negara. Kemudian pada 3 Mei 2002, Halun 

Loren mendaftarkan merek “LORENZA” ke Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual.  

Karena merasa dirugikan atas pendaftaran merek “LORENZA” 

yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan “LORENZO” 

karena berada dikelas yang sama yaitu kelas barang 20. Maka dalam 

pertimbangan hakimnya tidak hanya menggunakan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena adanya salah satu pihak 
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yang merupakan warga Asing serta salah satu merek yang bersengketa 

termasuk ke dalam kelas Merek Terkenal (Wellknown Mark) yang 

sudah terdaftar di berbagai negara. 

Sengketa merek yang hanya melibatkan warga Indonesia maka 

Peraturan yang digunakan adalah  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek. Sesuai dengan kasus LAMESON dan 

FLAMESON, KI-KO dan KEIKO serta Kecap Nasional dan Kecap 

Rasional, peraturan yang digunakan hanya Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek.  

Kasus-kasus tersebut jika dilihat dari Undang-Undang tersebut 

maka pertimbangan hakim sudah disesuaikan karena menerapkan 

Pasal 6 ayat 1 serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek. Karena sampai saat ini belum ada aturan lain 

mengenai sengketa merek atau undang-undang baru mengenai merek. 

Jadi dalam penerapan di Pengadilan, para hakim masih menggunakan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 

 

4.2.3 Akibat Hukum dari Sengketa LAMESON DAN FLAMESON 

(Dalam Putusan Nomor : 01/HAKI/.M./2011/PN.Niaga Smg) 

  Dalam Risk Theory dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. 

KI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang 

memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemuan cara 

tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar 
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memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau 

kegiatan yang mengandung risiko tersebut. 

  Teori menyatakan bahwa dalam dunia perdagangan memang sering 

kali terjadi perselisihan di dalamnya. Kegiatan yang menyangkut 

Kekayaan Intelektual merupakan kegiatan yang seringkali 

mengandung risiko. Risiko yang dimaksud adalah sengketa seperti 

peniruan atau pemboncengan. Terutama dalam penggunaan merek, 

merek dapat dikategorikan salah satu aset milik perusahaan yang 

memiliki nilai ekonomis dan merupakan perwujudan dari reputasi 

perusahaan tersebut. 

  Nilai ekonomis yang ada dalam merek tersebut yang menjadikan 

merek sangat sering dilakukan peniruannya. Berbagai macam model 

peniruan merek terjadi di dunia perdagangan. Sengketa merek yang 

diawali dengan reputasi dari pemilik merek tersebut. Semakin baik 

reputasi suatu merek maka semakin tinggi pula tingkat peniruan atau 

pemboncengan akan atas merek tersebut. Melihat Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek kategori pelanggaran merek 

dapat dilihat dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 6. 

  Sengketa merek yang sering terjadi adalah pelanggaran merek yang 

dimaksudkan oleh Pasal 6 yaitu mengenai persamaan suatu merek 

dengan merek lain. Persamaan tersebut disamakan dengan peniruan 

merek, peniruan merek yang dimaksudkan ada 2 macam yaitu : 
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1. Merek tiruan bentuknya sama persis dengan merek yang asli, 

yang termasuk dalam kategori ini contohnya adalah Kasus 

Harby‟s Coporation NV versus Joko D.Kusuma Tjiam dan 

Liong Heng Gip. 

Kasus ini bermula dengan adanya merek “Musk by Alyssa 

Ashley” pertama kali digunakan oleh Houbigant Inc. pada tahun 

1960 dan kemudian dimasukkan kepada kelas barang 03. Pada 

tahun 1992, merek “Musk by Alyssa Ashley” diambil alih oleh 

Harby.s Corporation NV. Kemudian pada 3 September 1999 

perusahaan Harby‟s Corporation NV melakukan pendaftarannya 

di Indonesia. Akan tetapi ternyata merek tersebut sudah 

didaftarkan terlebih dahulu oleh Joko D.Kusuma Tjiam dan 

Liong Heng Gip dengan merek yang sama. Ketika di pengadilan 

membuktikan bahwa merek “Musk by Alyssa Ashley” milik 

Harby‟s Corporation NV mempunyai persamaan keseluruhan 

dengan merek “Musk by Alyssa Ashley” milik Joko D.Kusuma 

Tjiam dan Liong Heng Gip. 

Inilah yang dimaksud persamaan keseluruhan artinya memiliki 

persamaan yang sulit untuk dibedakan. Konsekuensinya adalah 

pembatalan merek “Musk by Alyssa Ashley” milik Joko 

D.Kusuma Tjiam dan Liong Heng Gip. 

2. Merek tiruan bentuknya sama pada pokoknya dengan merek 

yang asli. 
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Dalam kategori ini, merek LAMESON dan FLAMESON 

mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu kedua merek 

tersebut memiliki nama merek yang hampir sama akan tetapi 

adanya satu huruf pembeda dikeduanya. Keduanya juga berada 

di kelas barang yang sama. 

 Sengketa merek yang diajukan ke pengadilan, akan mempunyai 

konsekuensi bahwa akan ada salah satu merek yang dilakukan 

pembatalan atau penghapusan merek. Konsekuensi ini diterima 

jika salah satu merek terbukti melakukan peniruan atau 

pemboncengan merek lain yang lebih terkenal 

  Penyelesaian sengketa merek ini diatur di dalam Pasal 76 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan 

sebagai berikut : 

“(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan 

gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak 

menggunakan Merek yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang 

atau jasa yang sejenis berupa: 

a.gugatan ganti rugi, dan/atau   

b.penghentian semua perbuatan yang berkaitan 

dengan penggunaan Merek tersebut.” 

 

Pasal tersebut menyatakan bahwa adanya ganti rugi atas terjadinya 

pelanggaran merek. Akan tetapi, di dalam putusan tidak ada 

keterangan mengenei gugatan ganti rugi yang dilakukan. Pemilik 

merek yang asli akan hanya meminta pembatalan atau penghapusan 
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merek yang benar melakukan peniruan atau pemboncengan atas 

mereknya. 

Gugatan ganti rugi yang dimaksudkan karena adanya kerugiaan 

materiil yang dirasakan oleh pihak penggugat. Karena persaingan 

usaha yang tidak sehat tersebut menjadikan omzet dari penjualan 

merek penggugat menjadi menurun. Dalam prakteknya tidak pernah 

terjadi gugatan ganti rugi. Pihak penggugat selaku pihak yang di 

rugikan biasanya hanya meminta pembatalan dan penghapusan merek 

tersebut. 

Penghapusan merek sudah diuraikan secara nyata di Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu Pasal 61 sampai 

dengan Pasal 67 yang menyatakan secara rinci mengenai penghapusan 

suatu merek. Kategori penghapusan merek sendiri dirincikan sebagai 

berikut :  

Pasal 61 

1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum 

Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat 

Jenderal  atau berdasarkan permohonan pemilik 

Merek yang bersangkutan. 

2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa 

Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika : 

a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun 

berturut-turut dalam perdagangan barang 

dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau 

pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan 

yang dapat diterima oleh  Direktorat Jenderal; 

atau  

b) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau 

jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau 

jasa yang  dimohonkan pendaftaran, termasuk 
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pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan 

Merek yang didaftar.  

3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a adalah karena adanya:  

a. larangan impor;  

b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi 

peredaran barang yang menggunakan Merek 

yang bersangkutan  atau keputusan dari pihak 

yang berwenang yang bersifat sementara; 

atau  

c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah.   

4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum 

Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.  

5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan 

pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.  

 

Akan tetapi di dalam kasus LAMESON dan FLAMESON ini 

mendapatkan hasil bahwa Merek Dagang FLAMESON harus 

dilakukan pembatalannya. Pembatalan ini sudah diumumkan di dalam 

Berita Umum Merek yang dapat diketahui di Situs Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual.  

 

 

 

Setelah adanya putusan Pengadilan Niaga Semarang No : 

01/HAKI/M/2011/PN.Niaga Smg  yang menyatakan adanya 

pembatalan akan merek tersebut maka ada konsekuensi yang harus 

4.7 Berita Resmi Merek mengenai Pembatalan Merek FLAMESON 
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ditanggung oleh pihak FLAMESON atau PT. Graha Fajar 

FARMACEUTICALLABORATORIES harus menangung akibat 

hukumnya yang dinyatakan seperti Pasal 85 sebagai berikut : 

 

Pasal 85 

“Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya 

dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk 

menerbitkan surat penetapan sementara tentang: 

a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan 

pelanggaran hak Merek;  

b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan 

pelanggaran Merek tersebut.” 

 

Hasil akhir dari sengketa merek LAMESON dan FLAMESON 

yang memiliki persamaan pada pokoknya mendapatkan hasil bahwa 

pihak PT.Graha Fajar FARMACEUTICALLABORATORIES telah 

membatalkan merek dagangnya FLAMESON tertanggal 19 Agustus 

2011 dengan memiliki logo yang sama dengan merek dagang 

LAMESON.  

Pada tanggal 13 November 2011, pihak PT. Graha Fajar 

FARMACEUTICALLABORATORIES melakukan pendaftaran 

mereknya kembali dengan logo yang dibedakan. Logo FLAMESON 

terdahulu menggunakan huruf kapital pada huruf “F” pada huruf 

depannya dan juga yang menjadi pembeda di antara merek 

LAMESON serta huruf kecil pada kata LAMESON. Sedangkan 

LAMESON menggunakan huruf kapital dalam logonya. 
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Pembatalan merek sendiri dapat dilihat di Berita Umum Merek 

yang diumumkan secara langsung oleh Pihak Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual. Berita tersebut juga dapat diakses secara 

online melalui intenet. Ini dilakukan agar para pengusaha dapat lebih 

hati-hati dalam melakukan pendaftaran mereknya agar tidak meniru 

dengan merek lain atau melakukan peniruan merek secara sengaja. 

  

  

 

Tapi dalam berita merek yang ada dapat diketahui bahwa pihak 

FLAMESON kembali melakukan pendaftaran akan mereknya Dalam 

Economic Growth Stimulus Theory diakui bahwa perlindungan atas KI 

merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi 

adalah keseluruhan tujuan dibangunkannya sistem perlindungan atau 

KI yang efektif. Dengan menggunakan teori ini tidak sepatutnya 

bahwa pihak FLAMESON mendaftarkan kembali mereknya yang 

4.7 Bukti Pendaftaran Kembali Merek Dagang FLAMESON dan 

LAMESON 
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jelas-jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 

LAMESON.  

Pada tahun 2014 pihak FLAMESON mendaftarkan kembali 

mereknya dengan perbedaan pada susunan hurufnya yang diubah 

menjadi kapital berbeda dengan logo merek yang telah dibatalkan 

terdahulu. Dan masih sama menggunakan susunan warna yang sama 

dengan merek yang dibatalkan dahulu yaitu menggunakan kombinasi 

warna hitam dan putih. 

 Melihat teori tersebut dapat dilihat kurangnya pengawasan atas  

sistem perlindungan kekayaan intelektual. Pendaftaran kembali merek 

atas merek FLAMESON tersebut yang membuat seringnya terjadi 

persaingan curang akan dunia perdagangan. Pemerintah belum bisa 

melakukan pengawasan yang baik akan pendaftaran merek yang ada. 

Dengan kata lain belum ada seleksi khusus atau penyaringan saat 

adanya merek yang ingin melakukan pendaftaran atau pendaftaran 

kembali suatu merek. 

Perlindungan hukum akan pemilik merek yang melakukan 

pendaftaran mereknya pertama kali ini hanya sama jika di Pengadilan 

Niaga, pihak pemilik merek yang dapat membuktikan bahwa ada 

pelaku usaha lain yang melakukan peniruan akan mereknya. Setelah 

terjadinya sengketa yang diputuskan  oleh Pengadilan Niaga. Akan 

berakhir sama ketika hasil putusan pengadilan tesebut tidak dilakukan 

pengawasan di kemudian hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh 

dan sajikan, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut : 

5.1.1 ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK LAMESON DAN 

FLAMESON 

 PT.LAPI yang memiliki Merek Dagang LAMESON mengajukan 

gugatan kepada PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABORATORIES atas pendaftaran merek dagang 

FLAMESON terbukti melakukan  peniruan merek yang diuraikan  pada 

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek 

mengenai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Merek 

dagang FLAMESON dinyatakan melakukan peniruan merek kepada 

LAMESON. Karena diantara keduanya hanya dibedakan dengan huruf 

“F” yang membuat kebingungan publik di masyarakat. Apalagi merek 

dagang LAMESON dan FLAMESON berada di kelas barang yang 

sama yaitu kelas barang 5 dan ini dibuktikan dengan Putusan 

Pengadilan Niaga No : 01/HAKI/M/2011/PN.Niaga Smg 

. 
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5.1.2 PERTIMBANGAN HAKIM ATAS SENGKETA MEREK 

LAMESON DAN FLAMESON ( Dalam Putusan No. 

:01/HAKI/.M./2011/PN.Niaga Smg). 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu pertanggungjawaban 

hakim. Hakim dalam pertimbangannya harus menggunakan teori 

keadilan dan teori kebenaran untuk menjadi landasan karena 

pertimbangan hakim dapat menunjukkan reputasi hakim. Penentuan 

pertimbangan hakim muncul dari bukti-bukti yang disampaikan 

pada persidangan, fakta-fakta yang ada di persidangkan serta hasil 

penalaran hakim dalam menanggani suatu kasus. Karena 

pertimbangan hakim tersebut di kemudian hari dapat menjadi acuan 

untuk hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama agar 

terjadi kesamaan peradilan untuk seluruh warga Indonesia. 

5.1.3 AKIBAT HUKUM ATAS SENGKETA MEREK LAMESON DAN 

FLAMESON (Dalam Putusan No. :01/HAKI/.M./2011/PN.Niaga 

Smg). 

 Dalam akibat hukum mengenai sengketa merek LAMESON dan 

FLAMESON ini yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Semarang 

dalam Putusan No. : 01/HAKI/.M./2011/PN.Niaga Smg yang 

menyatakan bahwa merek dagang FLAMESON harus dibatalkan dan 

memberikan perintah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual harus segera membatalkan merek FLAMESON dan segera 

diumukan di Berita Umum Merek. Setelah putusan tersebut, merek  
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Dagang FLAMESON dilakukan pembatalannya pada 16 Agustus 

2011. Tetapi pada tahun 2014, pihak FLAMESON kembali 

mendaftarkan merek dagangnya dengan merubah sedikit pada 

logonya. Sedangkan pada tahun 2010, Pihak LAMESON mengganti 

logo merek dagangnya. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis 

memiliki beberapa saran sebagai berikut : 

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus lebih selektif 

dalam melakukan penerimaan permohonan pendaftaran merek 

agar tidak terjadi sengketa merek seperti LAMESON dan 

FLAMESON 

2. Setelah adanya putusan atas sengketa merek tersebut seharusnya 

diumumkan kepada masyarakat melalui media massa tidak hanya 

media online saja. Ini dimaksudkan untuk memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat atas peniruan merek agar tidak 

menimbulkan kebingungan publi serta diharapkan dapat 

mengurangi kemungkinan masalah peniruan seperti ini terulang 

kembali. 

3. Pengawasan setelah adanya putusan pengadilan atas terjadinya 

sengketa merek harus dilakukan agar tidak terjadi permasalahan 

kembali seperti pendaftaran merek yang sudah dibatalkan. 
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FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK LAMESON DAN 
FLAMESON TERKAIT MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA 
POKOKNYA UNTUK BARANG SJENIS 
 

Informan : Pengadilan Niaga Semarang 

 
Pengantar : 

 
Dihadapan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang 

 
berkaitan dengan sengketa merek LAMESON dan FLAMESON 

terkait 

 
merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Penelitian ini 

 
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNNES dalam rangka 

 
penelitian untuk tugas akhir skripsi. Atas Kerjasamanya, kami 

 
ucapkan terimakasih.... 

 
 
 
 
Identitas Narasumber : Nama : .............................................. 

 Pangkat : .............................................. 

 Jabatan : .............................................. 

 Masa Kerja : .............................................. 

 Pendidikan terakhir : .............................................. 

 Tempat Tgl Lahir : .............................................. 

 Alamat/Tlp. : .............................................. 
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Pedoman Wawancara : 

 

1. Apakah ada keterangan atau alasan ketika tergugat tidak datang ke 

persidangan ?  

 
2. Apakah sampai akhir persidangan tergugat tetap tidak datang ?  

 
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut ?  

 
4. Bagaimana majelis hakim memutuskan perkara tersebut ?  

 

5. Apakah menurut Anda bukti yang diberikan oleh pihak LAMESON sudah 

cukup ?  

 
6. Adakah penyelidikan yang dilakukan oleh pengadilan sebelumm 

memutuskan perkara tersebut ?  

 
7. Apa unsur yang menjadi pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara?  

 

8. Bagaimana pendapat Anda mengenai Rancangan Undang-Undang Merek 

untuk ke depannya ?  

 
9. Apakah ada data-data mengenai sengketa merek untuk barang sejenis di 

Pengadilan Niaga Semarang ?  

 
10. Bagaimana Akibat Hukum yang timbul setelah adanya sengketa tersebut ?  

 

11. Setiap Akibat Hukum yang ada, Apa pengadilan mengawasi setelah ada 

putusan ?  

 
12. Bagaimana jika tergugat tidak menjalankan hasil putusan tersebut ?  



149 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAMPIRAN IV 
 

Keputusan Pengadilan Niaga Semarang 
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