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ABSTRAK 

Tambunan, Albert Renaldi. 2020. Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat 

Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis 

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33 / Pdt.Sus.Merek / 2019 / Pn.Niaga 

.Jkt.Pst). Skripsi Bagian Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang.  

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

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Akibat Hukum, Pembatalan Merek 

Pembatalan Merek merupakan suatu upaya hukum untuk menghilangkan 

eksistensi suatu merek dari daftar umum merek. Pembatalan merek dapat diajukan oleh 

pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang menjadi syarat pendaftaran merek. 

Akibat dari pembatalan merek tersebut memberikan kerugian yang cukup besar bagi 

pemegang merek. karena kerugian tersebut maka pemegang merek yang dibatalkan 

perlu mendapatkan perlindungan agar bisa terhindar dari kerugian tersebut. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apa akibat hukum terhadap 

merek yang dibatalkan ? 2) Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat Nomor 33 / Pdt.Sus.Merek / 2019 / Pn.Niaga .Jkt.Pst? 

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini diharapakan nantinya akan bersifat deskriptif analitis. 

Sehingga melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh gambaran mengenai 

keadaan, dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya dan 

kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Akibat Hukum yang timbul dari suatu 

pembatalan merek ialah dicoretnya merek tersebut dari daftar umum merek, 

berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut, dan berakibat juga pada 

pihak ketiga, yaitu penerima lisensi. 2) Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

33 / Pdt.Sus.Merek / 2019 / Pn.Niaga .Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

Merek yang berlaku karena Merek STONES dan STONES & CO telah terbukti 

didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan meniru Merek ROLLING STONES dan 

THE STONES yang merupakan merek terkenal. 

Simpulan pada penelitian ini adalah Akibat hukum yang timbul akibat 

pembatalan merek ini menyebabkan hilangnya hak dan perlindungan terhadap 

pemegang merek yang dibatalkan, karena konsekuensi yuridis dari suatu pembatalan 

merek yaitu hilangnya perlindungan terhadap merek tersebut. Dalam Putusan Nomor 

33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Merek STONES dan STONES & CO dalam 

proses pendaftarannya telah terbukti beritikad tidak baik dalam proses pendaftaran 

merek dengan melakukan peniruan terhadap merek terkenal sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c  sehingga Merek STONES dan STONES & CO 

harus dibatalkan. Saran kepada Pemerintah untuk lebih berhati-hati dan 

mempertimbangkan secara matang penerbitan hak dalam proses pendaftaran merek. 

 



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ....................................................................................  i 

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................  ii 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ...........................................  iii 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...........................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  v 

KATA PENGANTAR ..................................................................................  vi 

ABSTRAK  ..................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI  ...............................................................................................  x 

DAFTAR SINGKATAN  .............................................................................  xiv 

DAFTAR BAGAN  ......................................................................................  xv 

DAFTAR TABEL ........................................................................................  xvi 

DAFTAR LAMPIRAN  ................................................................................  xvii 

BAB I   PENDAHULUAN    .......................................................................  1 

  1.1     Latar Belakang.......................................................................    1 

  1.2     Identifikasi Masalah  ..............................................................  7 

  1.3     Pembatasan Masalah ..............................................................  8 

  1.4     Rumusan Masalah  .................................................................  8 

  1.5     Tujuan Penelitian  .................................................................  8 

1.6     Manfaat Penelitian .................................................................  9 

 



 
 

xi 
 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................................  11 

 2.1 Penelitian Terdahulu  .............................................................  11  

 2.2 Landasan Teori ......................................................................  13 

  2.2.1 Teori Hak Alami John Locke ........................................  13 

  2.2.2 Teori Keadilan John Rawls............................................      16 

 2.3 Landasan Konseptual .............................................................  19 

  2.3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum ..........................  19 

  2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual .............  20 

   2.3.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual .....................  20 

   2.3.2.2 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual ................  24 

   2.3.2.3 Tujuan dan Manfaat Kekayaan Intelektual ......  25 

   2.3.2.4 Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual ..............  26 

   2.3.2.5 Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual .....  27 

   2.3.2.6 Sengketa Kekayaan Intelektual dan  

               Penyelesaiannya .............................................  28 

  2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Merek ....................................  30 

   2.3.3.1 Pengertian Merek ............................................  30 

   2.3.3.2 Fungsi Merek ..................................................  32 

   2.3.3.3 Jenis Merek ....................................................  33 

   2.3.3.4 Pendaftaran Merek ..........................................  34 

   2.3.3.5 Jangka Waktu Perlindungan dan  

               Perpanjangan Pendaftaran Merek ....................  40 



 
 

xii 
 

   2.3.3.6 Perjanjian Lisensi Merek ................................  41 

   2.3.3.7 Pelanggaran Merek Dan Penyelesaiannya .......  42 

 2.4 Kerangka Berpikir  ................................................................  50 

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................  51 

 3.1 Pendekatan Penelitian ............................................................  51 

 3.2 Jenis Penelitian ......................................................................  53 

 3.3 Fokus Penelitian ....................................................................  54 

 3.4 Lokasi Penelitian ...................................................................  54 

 3.5. Sumber Data ..........................................................................  54 

 3.6 Teknik Pengambilan Data ......................................................  56 

 3.7 Validitas Data ........................................................................  57 

 3.8 Analisis Data .........................................................................  58 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....................................................  62 

 4.1 Deskripsi Fokus Penelitian .....................................................  62 

  4.1.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...........................  62 

4.1.1.1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ......................  62 

  4.1.2 Gambaran Kasus Pembatalan Merek Dalam Putusan 

   Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst .......  64 

  4.2 Akibat Hukum Pembatalan Merek Terdaftar ..........................  90 

 4.3 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/ 

  2019/PN.Niaga.Jkt.Pst ...........................................................  102 

Bab V PENUTUP   ...................................................................................     120 

 5.1 Simpulan ...............................................................................  120 



 
 

xiii 
 

 5.2 Saran  ...................................................................................  121 

DAFTAR PUSTAKA ………………………. .............................................     122 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR SINGKATAN 

Dirjen    : Direktorat Jenderal 

DUM   : Daftar Umum Merek 

Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

KI   : Kekayaan Intelektual 

SDM    : Sumber Daya Manusia  

TRIP’s   : Agreement on Trade Related Aspects of Intelletual Property 

                                      Rights 

UU   : Undang-Undang 

WIPO    : Word Intellectual Property Organization 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan :          Halaman 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir .......................................................................... 50 

Bagan 3.1 Alur Penelitian ................................................................................ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR TABEL 

TABEL :          Halaman 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu ............................................................................12 

Tabel 4.1. Pendaftaran Merek Dagang Penggugat ................................................68 

Tabel 4.2. Jumlah Gugatan Pembatalan Merek PN Jakarta Pusat 3 Tahun 

      Terakhir…………………………………………………………........94 

Tabel 4.3. Jumlah Merek Yang Dibatalkan 3 Tahun Terakhir …………….….....95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran : 

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian No. 12414/UN37.1.8/LT/2019 

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian No. 12417/UN37.1.8/LT/2019 

Lampiran 4 Surat Izin Penelitan No. 12415/UN37.1.8/LT/2019 

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian No. 12416/UN37.1.8/LT/2019 

Lampiran 6 Surat Keterangan Riset No. 59/DWP/A/XII/2019 

Lampiran 7 Surat Keterangan Riset No. UP-1/TM.724/XII/2019 

Lampiran 8 Surat Keterangan Riset No. W10.U2.123.PMH.XII.2019.05 

Lampiran 9 Surat Keterangan Riset No. HKI.4.HI.06.06.06-299/2019 

Lampiran 10 Foto Penulis dengan Narasumber 

Lampiran 11 Hasil Wawancara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Merek merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang 

telah digunakan ratusan tahun yang lampau dan memiliki peranan penting karena 

merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. 

Merek juga digunakan sebagai alat promosi untuk mengaitkan image, kualitas, 

ataupun reputasi barang dan jasa. 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 

perusahan tersebut (Darmian, 2003:131). 

Merek adalah suatu komponen yang sangat penting dan harus ada dalam 

setiap produk baik barang maupun jasa, hal ini dikarenakan merek digunakan 

untuk membedakan suatu barang atau jasa di pasaran. Selain itu merek juga dapat 

membantu konsumen dalam memilih suatu barang berdasarkan kualitasnya. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat 

ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan 

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, 

atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 
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dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa.  

Keberadaan merek itu sendiri juga menjadi senjata yang sangat penting yang 

digunakan oleh para pengusaha dalam kegiatan perdagangannya. Karena dengan 

merek, konsumen dapat memilih barang yang sesuai dengan keinginan hatinya, 

oleh karena itu para pengusaha harus bersaing dalam menciptakan suatu barang 

atau jasa yang diminati banyak orang, dan fungsi merek inilah untuk membedakan 

produk dari pengusaha/perusahaan satu dengan pengusaha/perusahaan yang 

lainnya. 

Para pengusaha ataupun perusahaan terus berjuang membuat mereknya 

terkenal untuk membangun brand/mereknya tersebut, mulai dari meningkatkan 

mutu, memberikan penawaran terbaik, hingga promosi-promosi yang dilakukan 

oleh para pengusaha tersebut. Dalam membangun sebuah merek dibutuhkan 

waktu yang cukup lama, usaha yang cukup maksimal, dan juga biaya yang amat 

mahal, karena untuk meyakinkan konsumen dalam memilih suatu produk, merek 

tersebut harus bisa meyakinkan konsumen dan memberikan penawaran sebaik 

mungkin hingga cukup dikenal oleh banyak orang.  Karena begitu sulitnya untuk 

membangun sebuah merek, maka merek harus mendapatkan perlindungan, untuk 

mendapatkan perlindungan merek haruslah didaftarkan, melalui pendaftaran 

merek ini, maka negara memberikan perlindungan kepada mereka yang telah 

memenuhi persyaratan untuk mendaftar, dan akan memberikan Hak Eksklusif atas 

merek kepada mereka yang telah berhasil melakukan pendaftaran. Perlindungan 
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yang dimaksud berupa penerimaan hak eksklusif yang bersifat monopoli untuk 

waktu tertentu dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan merek 

yang didaftarkan tersebut. Melalui Hak Ekslusif Pemilik Hak Merek dapat 

membatasi dan mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan, meniru atau 

berbuat sesuatu terhadap hak merek tersebut tanpa izin.  

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada 

sifat hak merek yang bersifat khusus (exclusive). Hak khusus tersebut bersifat 

monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa 

adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak 

khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa 

adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat 

dikenai sanksi tertentu. Dengan adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek 

yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) 

bagi pemilik merek (exclusive right) agar pihak lain tidak dapat menggunakan 

tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa 

yang sama atau hampir sama. “Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, 

artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya” (Sujatmiko, 

2008:349). 

Perlindungan hukum terhadap Merek di Indonesia dilakukan dengan sistem 

konstitutif. Maksudnya adalah, bahwa hak atas Merek tersebut timbul karena 

pendaftarannya (first to file), (Priapanjta, 2000:1). Hal ini terbukti bahwa untuk 

melindungi Merek dagangnya, maka para pemilik Merek harus melakukan 
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pendaftaran pada Kantor Merek. Setiap pemilik Merek yang telah mendaftarkan 

Mereknya, berhak memperoleh perlindungan hukum atas Merek tersebut. 

Diperolehnya perlindungan hukum atas Merek yang telah terdaftar merupakan 

salah satu fungsi dari pendaftaran Merek. 

Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

dijelaskan bahwa Permohonan Merek ditolak apabila memiliki persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang dimohonkan terlebih 

dahulu untuk barang/jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk 

barang/jasa yang sejenis,  merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa tidak 

sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Indikasi Geografis terdaftar. 

Secara prosedural permohonan merek tidak akan dapat diterima apabila memiliki 

persamaan dengan merek lain seperti yang disebutkan di dalam Pasal 21 UU 

Merek dan Indikasi Geografis. Khusus untuk barang atau jasa sejenis, penolakan 

permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek terkenal dapat dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan 

masyarakat terhadap Merek tersebut. Selain itu, perlu diperhatikan pula reputasi 

dari Merek terkenal yang diperoleh melalui promosi besar, investasi di beberapa 

negara, dan serta dengan bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.  

Pengaturan mengenai merek yang harus ditolak dan tidak dapat diterima 

telah tertulis secara tegas di dalam undang-undang, namun hingga saat ini masih 

sering ditemukan merek sejenis yang terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi 

Geografis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
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dengan merek lain yang sejenis. Yang mana hal ini sangat merugikan bagi 

pemegang merek yang memiliki persamaan dengan merek lain yang sejenis, selain 

menimbulkan kekeliruan bagi konsumen, hal ini juga menyebabkan kerugian bagi 

para pemegang merek. Apalagi jika mereknya tersebut dibatalkan akibat gugatan 

di pengadilan yang dilakukan oleh pemegang merek lain yang merasa mereknya 

dilanggar. Dan Setelah mereknya dibatalkan, maka pemegang merek yang 

dibatalkan tersebut harus menarik kembali barang/jasa miliknya yang beredar di 

masyarakat, dan juga pemegang merek tersebut tidak dapat memasarkan barang 

yang mana telah diproduksi secara masal. Hal ini sangatlah merugikan pemegang 

merek tersebut, baik kerugian yang dialami, maupun keuntungan yang seharusnya 

didapat (Potential Loss). 

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 

33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst telah membatalkan 2 merek dagang 

STONES dan STONES & CO milik Tony Budiman dan memerintahkan Dirjen 

KI untuk mencoret merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek (DUM).  

Merek STONES dan STONES & CO dibatalkan melalui gugatan 

pembatalan merek yang diajukan oleh Merek ROLLING STONES dan THE 

STONES, yaitu merek yang dimiliki oleh Perusahaan Belanda Musidor B.V.  

Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Merek ROLLING 

STONES dan THE STONES merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar di 

beberapa negara dengan beberapa kelas barang. Oleh karena itu Majelis Hakim 

sependapat bahwa merek STONES dan STONES & CO didaftarkan dengan itikad 
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tidak baik, dan oleh karenanya kedua Merek tersebut harus dibatalkan. Dengan 

dibatalkannya merek-merek tersebut berakibat pada hilangnya perlindungan 

terhadap merek tersebut. Apabila dilihat dari waktu penggunaannya, merek 

tersebut telah digunakan selama 22 (dua puluh dua) tahun, dan telah melewati 2 

(dua) kali masa perpanjangan merek, tentu saja dengan dibatalkannya kedua 

merek tersebut memberikan suatu kerugian nyata yang dirasakan oleh pemegang 

merek tersebut. 

Pembatalan merek STONES dan STONES & CO tersebut tentu 

menyisahkan pertanyaan, yaitu mengapa merek tersebut bisa terdaftar jika kedua 

merek tersebut dianggap beritikad tidak baik dan memiliki persamaan dengan 

merek terkenal, padahal merek tersebut telah melewati pemeriksaan dalam proses 

pendaftaran merek, dimana di dalam Pasal 20 & 21 Undang-Undang Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016 telah menyebutkan bahwa merek ditolak dan/atau 

tidak dapat diterima pendaftarannya apabila didaftarkan dengan itikad tidak baik, 

dan memiliki persamaan dengan merek terkenal lainnya. 

Konsekuensi Yuridis dengan diterimanya pendaftaran merek yaitu 

timbulnya hak atas merek tersebut yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Hak 

inilah yang digunakan oleh Pemegang Merek STONES dan STONES & CO untuk 

menggunakan merek tersebut selama 22 (dua puluh dua) tahun. Namun makna 

perlindungan hukum tersebut seakan hilang ketika merek tersebut dibatalkan, alih-

alih mendapatkan perlindungan, pemegang merek tersebut justru mengalami 
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kerugian yang sangat besar, mulai dari menarik produk yang telah tersebar di pasar 

hingga harus menghentikan proses produksi.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul: 

“Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh 

Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst)” 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 

permasalahan yang meliputi: 

1. Pelanggaran merek terhadap merek yang belum terdaftar; 

2. Pelanggaran merek yang dilakukan menimbulkan kerugian nyata bagi 

pemilik merek; 

3. Sengketa merek penyelesaiannya memiliki waktu yang lama; 

4. Akibat hukum merek yang ditolak pendaftarannya; 

5. Pendaftaran merek berdasarkan itikad tidak baik; 

6. Panghapusan merek terdaftar dari daftar umum merek; 

7. Akibat hukum penghapusan merek terdaftar; 

8. Kekeliruan dalam masyarakat (Public Misleading) terhadap merek 

yang memiliki kemiripan. 
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1.3  Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam skripsi ini yaitu: 

1. Akibat hukum terhadap Merek yang telah dibatalkan oleh Direktorat Merek dan 

Indikasi Geografis. 

2. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 

33/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan yang penulis jelaskan dalam latar belakang di atas, 

penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa akibat hukum terhadap merek yang telah dibatalkan oleh Direktorat Merek 

dan Indikasi Geografis? 

2. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst ? 

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang dialami pemegang 

merek yang mereknya dibatalkan; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Tinjauan Yuridis terhadap Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga. 

Jkt.Pst. 
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1.6  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. 

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai media dalam pembelajaran sehingga dapat menunjang kemampuan 

individu mahasiswa dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara; 

b. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum perlindungan pemegang merek terdaftar; 

c. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik 

untuk mengkaji mengenai pembatalan merek. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penulis dapat menemukan berbagai persoalan mengenai perlindungan 

hukum pemegang merek terdafar yang mereknya dibatalkan. 

b. Bagi Masyarakat  

Memberikan pandangan dan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat 

mengenai pentingya perlindungan merek yang telah didaftarkan. 

c. Bagi Pemerintah 

Dapat menjadi bahan atau gambaran evaluasi pemerintah dalam upaya 

melindungi pemegang merek terdaftar, sehingga lebih menjamin hak-hak 

dari pemegang merek terdaftar. 
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d. Bagi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 

Sebagai suatu masukan untuk Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 

dalam menjalankan tugasnya dengan terus meningkatkan pelayanannya 

dalam memberikan perlindungan bagi pemegang merek terdaftar, sehingga 

terciptanya rasa aman bagi para pemegang merek terdaftar  akan hak atas 

mereknya tersebut. 

e. Bagi Pemegang Merek 

Dapat memberikan suatu wawasan, informasi, dan gagasan guna 

menyadarkan setiap pemegang hak merek atas hak-hak yang seharusnya ia 

dapatkan dari suatu pendaftaran merek, sehingga dapat terhindar dari 

pembatalan merek. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terduhulu 

Penelitan serta kajian mengenai Kekayaan Intelektual khususnya pada 

perlindungan Merek telah banyak dituangkan dalam beberapa tulisan, baik 

berupa buku maupun penelitian-penelitian lain. Sehingga untuk menjaga 

orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh penulis, dan juga untuk mengetahui 

posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka penulis akan 

memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan atau relevansi 

dengan masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian, untuk 

menghindari terjadinya kemiripan ataupun kesamaan dalam pembahasan 

dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang didalamnya membahas hal-

hal yang terkait dengan perlindungan hukum pemegang merek yang telah 

dibatalkan.  

Pada bagian ini, penulis hanya akan memaparkan inti dari penelitian 

lain,sehingga pada akhirnya akan terlihat bahwa penelitian ini memiliki hasil 

akhir yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran yang 

telah dilakukan penulis, ditemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki 

kaitan dengan topik yang menjadi objek penelitian penulis, antara lain sebagai 

berikut; 
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Tabel 2.1.  

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Orisinalitas 

1.  Eksistensi Perkara 

Pembatalan Merek 

di Dirjen HaKI 

(Yuanita Dhiora 

Chrisanty). 

Tesis – 2013 

Dalam karya tesis ini membahas 

mengenai faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam pembatalan merek, 

dan hambatan Dirjen KI dalam 

pelaksanaan Putusan pengadilan terkait 

pembatalan merek. 

Sedangkan yang menjadi pokok 

pembahasan penulis adalah akibat 

hukum dan bentuk kerugian dari suatu 

pembatalan merek, serta bentuk 

perlindungan hukum terhadap kerugian 

yang dialami pemegang merek yang 

dibatalkan. 

2.  Tinjauan 

Pembatalan Merek 

Dagang Studi di 

Pengadilan Niaga 

Semarang 

(Handitya Richo 

Imawan) 

Skripsi – 2013 

Karya ini membahas mengenai alasan 

suatu merek dibatalkan, akibat hukum 

putusan Pengadilan Niaga Semarang, dan 

mengetahui perlindungan hukum bagi 

pemilik merek dagang. 

Hal ini berbeda dengan pokok 

pembahasan penulis, karena yang 

menjadi pokok pembahasan penulis 

adalah akibat hukum dan bentuk 

kerugian dari suatu pembatalan merek, 

serta bentuk perlindungan hukum 

terhadap kerugian yang dialami 

pemegang merek yang dibatalkan. 

3.  Akibat Hukum 

Pembatalan 

Pendaftaran Merek 

Terhadap Hak 

Penerima Lisensi 

Merek 

(Ryanto Manahan 

Rumapea) 

Tesis – 2014 

Karya ini membahas mengenai akibat 

hukum yang timbul akibat pembatalan 

merek terhadap penerima lisensi merek 

yang telah dibatalkan, sedangkan yang 

menjadi pokok pembahasan penulis ialah 

mengenai akibat hukum dan bentuk 

kerugian dari suatu pembatalan merek, 

serta bentuk perlindungan hukum 

terhadap kerugian yang dialami 

pemegang merek yang dibatalkan. 

4.  Tinjauan Yuridis 

Pembatalan Merek 

Karya ini membahas mengenai 

pembatalan merek Furama Hotel dalam 
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Furama Hotel Inhil 

Ditinjau Dari 

Putusan PN Medan 

No.01/Pdt.Sus.Mer

ek/2015/PN.Mdn 

(Ruth Dwi Indah 

Parwati Siagian) 

Skripsi – 2016 

pandangan Yuridis dengan mempelajari 

putusan Pengadilan Negeri Medan dalam 

memutus suatu perkara pembatalan 

merek. Hal ini berbeda dengan pokok 

pembahasan penulis yang mana penulis 

ingin membahas mengenai akibat hukum 

dan bentuk kerugian dari suatu 

pembatalan merek, serta bentuk 

perlindungan hukum terhadap kerugian 

yang dialami pemegang merek yang 

dibatalkan.  

   Sumber : Bahan Peneltian yang telah diolah 

2.2 LANDASAN TEORI 

2.2.1 Teori Hak Alami John Locke 

John Locke adalah seorang filsuf yang berasal dari Inggris, John Locke 

dilahirkan di Wrington, kota Somerset, Britania Raya. Keluarganya berasal dari 

kelas menengah, ayahnya adalah seorang tuan tanah kecil dan pengacara yang 

bertugas di parlemen dan melakukan tugas-tugas administratif. 

Locke menempuh pendidikannya di Oxford University. Dua karya penting 

yang disumbangkan John Locke adalah Essey Concerning Toleration (1667) 

yang memberikan pandangannya tentang hubungan antara negara dan agama, 

dan Two Treatise of  Government yang diterbitkan pada tahun 1690, sebuah 

karya yang biasa disebut sebagai Kitab Suci Liberalisme Modern (Schmandt, 

2002:336). 

Teori Hak Alami dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1632-1704 

dalam Two Treties On Government. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa 

manusia merupakan agen moral. Teorinya tentang hak alamiah (Natural Rights 

Theory) menyatakan lebih tegas bahkan sampai pada tubuh manusia sendiripun 
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merupakan sebuah kekayaan (property). Pada intinya menurut John Locke 

hukum alam adalah kebebasan. Namun demikian negara memberikan 

perlindungan hukum berupa hak khusus kepada penemu atau pencipta atas 

temuan/ciptaannya selama jangka waktu tertentu (Haryanto, 2014:38). 

Teori Hak Alami John Locke tersebut masih dipengaruhi oleh teori hukum 

alam. Hal dapat dilihat dari tulisannya (Haryanto, 2014:7)  yang menyebutkan: 

God, who has given the world to men in common, has also given them reason 

to make us of it to the best advantage of life and convenience. The earth and all 

that is therein is given to men for the support and comfort of their being. And 

though all the fruits it naturally produces and beasts it feeds belong to mankind 

in common, as they are produced by the spontaneous handoff nature; and 

nobody has originally a private dominion exclusive of the rest of mankind in 

any of them, as they are thus in their natural state; yet, being given for the use 

of men, there must of necessity be a means to appropriate them some way or 

other before they can be of any use or at all beneficial to any particular man. 

The fruit or venison which nourishes the wild Indian, who knows no enclosure 

and still a tenant in common, must be his, and so his, i.e., a part of him, that 

another can no longer have any right to it before it can do him any good for the 

support of his life. 

(Tuhan yang telah memberikan dunia kepada seluruh bangsa manusia, juga 

telah memberikan mereka akal sehat untuk mempergunakan hasil bumi/alam 

itu sebaik- baiknya demi kehidupan mereka. Bumi dan segala isinya diberikan 

kepada manusia untuk mendukung dan menyenangkan hidup mereka. Dan 
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memang semua tanaman/hasil bumi yang mereka hasilkan, dan semua binatang 

yang memakannya (hasil bumi itu), menjadi milik bersama bangsa manusia, 

karena semua itu dihasilkan secara spontan oleh tangan Alam, dan tidak ada 

orang yang pada awal mulanya mempunyai kekuasaan eksklusif melebihi 

semua orang lain atas hasil-hasil Alam itu, dan dengan demikian semua hasil 

Alam itu ada dalam keadaan Alam mereka, tetapi semua hasil Alam itu 

diberikan supaya dimanfaatkan oleh manusia, maka pastilah harus ada satu atau 

lain cara untuk mengelolanya sebelum hasil-hasil Alam dapat berguna atau 

bermanfaat bagi orang-orang tertentu. Buah atau daging rusa yang memberi 

makan kepada orang Indian liar yang mengembara ke mana-mana tetapi tetap 

merupakan pemakaian bersama, harus menjadi miliknya, dan miliknya-artinya 

bagian dirinya-itu sedemikian rupa sehingga orang lain tidak dapat lagi 

mempunyai hak atas barang itu sebelum barang itu dapat berguna baginya 

untuk mendukung hidupnya). 

Teori kepemilikan mutlak pada HKI mengandung pemahaman bahwa 

perlindungan HKI diawali dari teori hukum alam, bahwa HKI merupakan The 

Absolute Ownership merupakan konsep kepemilikan yang perlu mendapat 

perlindungan. Dimaksudkan untuk mendorong perlunya perlindungan HKI 

demi memajukan dan mengembangkan ide-ide dan inovasi baru dalam HKI 

(Umami & Roisah, 2015:116). 

Berbeda dengan Locke, Jeremy Bentham memberikan reaksi terhadap 

Teori Hak Alami John Locke, menurutnya Natural Right Theory merupakan 

“Simple Nonsense”. Kritik ini muncul karena natural right memberikan hak 
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mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Negara harus 

mengadopsi beberapa kebijakan yang dapat memaksimalkan anggota 

masyarakatnya. Utilitarian Theory yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham 

sebenarnya tidak bertolak belakang dengan teori hak alami yang dikemukakan 

oleh John Locke, akan tetapi Jeremy Bentham melengkapi suatu hal yang 

kurang dari Natural Right Theory, yaitu mengenai hak superior yang hanya 

dimiliki oleh inventor yang dianggap terlalu mutlak dan membahayakan 

kepentingan masyarakat lain, oleh kerena itu untuk menciptakan suatu 

keseimbangan maka diperlukan suatu undang-undang yang mengaturnya. 

Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah mengadopsi kedua teori 

tersebut, karena negara dalam hal ini adalah Indonesia telah memberikan 

perlindungan hukum bagi para inventor atau pemilik kekayaan intelektual yang 

pengaturannya disempurnakan melalui beberapa undang-undang kekayaan 

intelektual. 

2.2.2 Teori Keadilan John Rawls 

John Rawls merupakan seorang ilmuwan atau filsuf yang memiliki 

pengaruh yang besar di bidang filsafat politik dan filsafat moral. Gagasannya 

yang dituangkan di dalam A Theory of Justice pada tahun 1971 menjadikan 

dirinya sebagai pijakan utama dalam perdebatan filsafat politik dan filsafat 

moral kontemporer. Para pemikir yang muncul setelah Rawls hanya memiliki 

dua pilihan, yaitu menyetujui atau tidak menyetujui gagasan Rawls tersebut. 

Hal ini dikarenakan jangkauan pemikiran Rawls yang sangat luas dan dalam, 

seperti upaya untuk melampaui paham utilitarianisme yang sangat dominan di 
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era sebelum Rawls serta merekonstruksi warisan teori kontrak sosial dari 

Hobbes, Locke dan Kant sebagai titik tolak untuk merumuskan sebuah teori 

keadilan yang menyeluruh dan sistematis. 

John Rawls memberikan gagasannya dalam konsep keadilan yang ia 

kemukakan dalam A Theory of Justice (Nasution, 2014:125-126). Dalam 

teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi 

problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang 

(principle of greatest equal liberty), tentang hal ini dirumuskan oleh John 

Rawls sebagai berikut: Each person is to have an equal right to the most 

extensive basic liberty compatible with a semilar liberty of thers. Rumusan ini 

mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga 

kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum 

alam. Rumusan ini inhern dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat 

diantara sesama manusia.  

Kedua prinsip perbedaan (the difference principle), yang dirumuskannya 

sebagai berikut: Social and economic inequalities are to be arranged so that 

they are bot (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) 

attached to positions and office open to all (Rawls, 1971:303). Rumusan ini 

merupakan modifikasi atau imbangan terhadap rumusan pertama yang 

menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila 

memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak 

ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang 

lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam 
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kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi 

bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk 

tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh 

kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial 

ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang 

beruntung. 

Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi 

setiap orang (the principle of fair equality of opportunity), yaitu ketidaksamaan 

ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap 

orang untuk menikmatinya. 

Tanggapan-tanggapan atas pemikiran Rawls dalam A Theory of Justice 

tersebut datang dari berbagai kalangan, terutama dari para pemikir yang berada 

di barisan libertarian, feminis, pembela utilitarianisme, dan komunitarianisme 

neo-Aristotelian. Debat antara Rawls dan pendukungnya di satu sisi, serta 

pengkritiknya dari kalangan komunitarian neo-Aristotelian di lain sisi bahkan 

kemudian menjadi sangat terkenal sebagai “debat liberalkomunitarian” dalam 

percaturan filsafat kontemporer. Beberapa di antara filsuf terkenal yang 

melibatkan diri di dalam perdebatan ini adalah Rawls sendiri, Jurgen Habermas, 

Charles Taylor, Michael Sandel, dan Michael Walzer (Rasuanto, 2005:26). 

Maka berdasarkan pendapat John Rawls tersebut, cara yang adil untuk 

mempersatukam berbagai macam kepentingan yang berbeda yaitu dengan 

menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan 

perhatian yang istimewa kepada kepentingan itu sendiri (Adi, 2008:34-35). 
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2.3 LANDASAN KONSEPTUAL 

2.3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum berasal dari 2 (dua) kata, yaitu Perlindungan dan 

Hukum. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan memiliki arti 

tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindung. 

Sedangkan Hukum memiliki arti adalah seperangkat aturan yang mengikat 

untuk mengatur pola hidup dan tingkah laku dalam masyarakat. Jadi secara 

umum perlindungan hukum adalah upaya atau perbuatan yang dilakukan 

dengan tujuan mengusahakan pengamanan dan kesejahteraan hidup untuk 

melindungi hak-hak ataupun kepentingan setiap manusia. 

Menurut Fitzgerald dalam (Raharjo, 2000:53) munculnya teori 

perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam/aliran hukum 

alam. yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno 

(pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari 

Tuhan yang memiliki sifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral 

harus disatukan dan tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini 

memiliki pandangan bahwa hukum dan moral adalah cerminan dari aturan 

secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan 

melalui hukum dan moral. 

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 
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pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penangananya di lembaga peradilan. (Hadjon, 1987:29) 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum 

apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Adanya Pengayoman Negara kepada Warga Negara 

2. Adanya jaminan kepastian hukum. 

3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. 

4. Memiliki sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 

Apabila dikaitkan dengan perlindungan merek, perlindungan hukum 

yang bersifat preventif  yaitu Negara memberikan hak eksklusif kepada 

pemegang merek untuk menguasai mereknya dengan jangka waktu 10 

Tahun. Artinya negara menjamin adanya perlindungan terhadap hak 

pemegang merek tersebut. Sebaliknya, perlindungan hukum yang bersifat 

represif yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pemilik atau pemegang 

merek apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek miliknya. 

Perlindungan ini lebih bersifat penyelesaian sengketa merek. 

2.3.2 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual 

2.3.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual 

Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property 

Rights atau yang disingkat dengan IPR dapat diartikan sebagai suatu hak 

atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. 

(Setyowati, 2005 : 12). Kekayaan Intelektual dapat dikatan sebagai suatu 
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sistem yang melekat pada tata kehidupan yang modern. Istilah Kekayaan 

Intelektual dalam sistem hukum Anglo Saxon merupakan terjemahan dari 

istilah Intellectual Property Rights (Bahasa Inggris). Sedangkan dalam 

sistem hukum Kontinental istilah Hak Atas Milik Intelektual (HaKI) 

merupakan terjemahan dari istilah Intellectuele Eigendomsrecht (Bahasa 

Belanda) (Syarifin & Dedah, 2004:1). 

Istilah Kekayaan Intelektual terdiri dari dua kata kunci yaitu, Kekayaan  

dan Intelektual. Sehingga  Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai 

kekayaan atas hasil kecerdasan  daya pikir manusia seperti teknologi, 

pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, dan lain sebagainya. Kekayaan 

intelektual juga merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat 

sesuatu atas kekayaan intelektual yang dimiliki yang diatur oleh norma-

norma atau hukum yang berlaku. (Adrian,2009:38). 

WIPO (World Intellectual Property Organization) mendefinisikan 

Kekayaan Intelektual sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia 

yang meliputi; invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan 

desain yang digunakan dalam perdagangan (Utomo, 2010:1). 

Menurut Konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup 

Kekayaan Intelektual terdiri dari dua unsur, yaitu: (Soenandar, 1996:7) 

1. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right) yang meliputi 

paten, merek dagang, dan desain industri. 

2. Hak cipta yang meliputi hasil-hasil karya sastra, musik, foto grafi dan 

sinematografi. 
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Dari pengertian kekayaan intelektual diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kekayaan intelektual selalu dikaitkan dengan tiga 

elemen penting, yaitu: 

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; 

2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada 

kemampuan intelektual; 

3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Hak kekayaan intelektual adalah 

hak milik yang berasal atau timbul dari hasil pemikiran (intelektual) yang 

bersifat tetap dan eksklusif yang dapat berbentuk penemuan, karya, seni 

ataupun penerapan suatu ide. Hak kekayaan intelektual juga merupakan 

suatu bagian dari harta kekayaan ataupun kebendaan. Harta kekayaan 

merupakan benda milik orang atau badan yang mempunyai nilai ekonomis, 

dan diakui serta dilindungi oleh hukum dengan berdasarkan bukti yang sah, 

serta dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, baik karena 

perjanjian maupun karena undang-undang (Abdulkadir, 2007:13). 

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yang dapat 

dikategorikan ke dalam benda  tidak berwujud (benda immateriil).  Dalam 

konteks hukum perdata, rumusan tentang hak kekayaan immateriil 

dijelaskan dalam pengertian benda yang diatur dalam Pasal 499 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Secara implisit menurut paham undang-

undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap 
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hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jika dihubungkan dengan Pasal 503 

dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka dapat 

dikategorikan ke dalam benda berwujud dan benda bergerak. Barang 

bergerak yang tidak berwujud memiliki sifat abstrak, karena barangnya 

memang tidak terlihat wujudnya, akan tetapi pemiliknya dapat merasakan 

manfaatnya (Supramono, 2010:28). Dapat disimpulkan bahwa Hak 

Kekayaan Intelektual pada umumnya merupakan suatu bentuk 

perlindungan atas penerapan ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata 

dan juga sebagai bentuk perlindungan atas informasi yang memiliki nilai 

komersial. Hal ini sejalan dengan bentuk kekayaan intelektual dalam 

(Nilasari, 2015: 27) yang mengatakan “Human intellectual creation can be 

present in varied products that have economic values”.  bahwa Penciptaan 

intelektual manusia dapat hadir dalam beragam produk yang memiliki nilai 

ekonomi. Albertus (2019:311) mengatakan “The utilization of Intellectual 

Property Rights (IPR) law in Indonesia as a developing country, has 

various important benefits for economic growth and technology transfer or 

science and technology”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan hukum 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sebagai negara berkembang, 

memiliki berbagai manfaat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan transfer 

teknologi atau sains dan teknologi. 
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2.3.2.2 Dasar Hukum Kekayaan Intelektual 

Kekayaan Intelektual dalam hukum nasional diatur didalam beberapa 

undang-undang, diantaranya: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;  

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis; 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;  

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;  

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 

Sukuit Terpadu.  

7. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Variates 

Tanaman. 

Kekayaan Intelektual dalam hukum internasional diatur didalam 

beberapa perjanjian internasional, antara lain: 

1. TRIP’s (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights); 

2. Paris Convention (Paris Convention for the Protection of Industrial 

Property);  

3. Berne Convention (The Berne Convention for the Protection of Literary 

and Artistic Works); 

4. Rome Convention (Convention for the Protecting of Performers, 

Producers of Phonograms and Broadcasting Organization); 
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5. Washington Treaty (Treaty on Intellectual Property in Respect of 

Integrated Circuits); 

6. GATT 1994 (General Agreement on Tarrifs and Trade); 

2.3.2.3 Tujuan dan Manfaat Kekayaan Intelektual 

Tujuan Perlindungan Kekayaan Intelektual antara lain: (Setyowati, 

dkk, 2005:3) 

1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan 

inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang 

menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima 

akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu; 

2. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya 

menciptakan suatu karya intelektual; 

3. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen 

HKI yang terbuka bagi masyarakat; 

4. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan 

intelektual serta alih teknologi melalui paten; 

5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya 

jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya 

diberikan kepada yang berhak. 
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Adapun Manfaat Perlindungan Kekayaan Intelektual antara lain : 

(Khoirul, 2017:10) 

1. Kekayaan Intelektual dapat meningkatkan pertumbuhan perdagangan 

dan investasi sebuah negara; 

2. Kekayaan Intelektual dapat mengembangkan dan meningkatkan 

teknologi; 

3. Kekayaan Intelektual mampu mendorong perusahaan dapat bersaing 

secara global; 

4. Kekayaan Intelektual dapat membantu meningkatkan inovasi 

inventoran secara efektif; 

5. Kekayaan Intelektual dapat mengembangkan sosial budaya masyarakat; 

6. Kekayaan Intelektual dapat menjaga reputasi perusahaan di dunia 

internasional untuk kepentingan ekspor. 

2.3.2.4 Prinsip-prinsip Umum Kekayaan Intelektual 

Prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam kekayaan intelektual, 

antara lain: 

1. Prinsip Kekayaan Intelektual sebagai hak eksklusif; 

2. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran; 

3. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial; 

4.  Prinsip adanya pemisahan antara benda secara fisik dengan hak 

kekayaan intelektual yang terdapat di dalam benda tersebut; 

5. Prinsip Kekayaan Intelektual bersifat terbatas; 
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6. Prinsip Kekayaan Intelektual yang berakhir jangka waktu 

perlindungannya berubah menjadi public domain. 

2.3.2.5 Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual 

Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual tidak akan terlepas dari 

unsur-unsur utamanya, seperti yang dikemukakan oleh Friedman, yang 

menyebutkan adanya tiga unsur utama, yakni substansi, struktur dan 

budaya. Artinya, sebagai satu kesatuan sistem, ketiga unsur tersebut 

memiliki arti dan kedudukan yang sama penting antara satu dengan lainnya. 

Sedangkan perlindungan dalam konteks Kekayaan Intelektual, prinsip 

dasarnya adalah pengakuan hak atas kekayaan tersebut dalam jangka waktu 

tertentu untuk menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. 

Selama kurun waktu itu orang lain tidak dapat menikmati ataupun 

menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa izinnya (Bambang, 

2007 : 23). 

Pada saat yang bersamaan perlindungan hukum KI juga merupakan 

suatu sistem hukum yang terdiri atas unsur-unsur: (Simatupang, 2016:201) 

1. Subjek perlindungan yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat 

penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum; 

2. Objek hukum perlindungan yaitu semua jenis KI yang diatur oleh 

undang-undang (Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Paten, 

Desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan 

Perlindungan Varitas Tanaman); 
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3. Perbuatan hukum perlindungan yaitu KI yang dilindungi hanyalah yang 

sudah dilakukan pendaftaran dan dibuktikan dengan sertifikat 

pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain; 

4. Jangka waktu perlindungan yaitu adanya jangka waktu perlindungan 

bagi setiap KI; 

5. Tindakan hukum perlindungan yaitu apabila terbukti telah terjadi 

pelanggaran KI pelanggar harus dihukum, baik secara pidana maupun 

perdata atau secara administratif.  

Sistem hukum perlindungan Kekayaan Intelektual pada dasarnya 

merupakan suatu kesatuan dari ketiga sub sistem (substansi, struktur dan 

budaya hukum). Disisi lain sistem hukum kekayaan intelektual juga 

merupakan suatu sistem kehendak dan cita-cita negara untuk memberikan 

pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap setiap warga 

negaranya yang sudah berkontribusi terhadap negaranya melalui karya 

intelektual. 

2.3.2.6 Sengketa Kekayaan Intelektual dan Penyelesaiannya 

Sengketa kekayaan intelektual biasanya selalu ditandai dengan adanya 

pelanggaran terhadap produk kekayaan intelektual itu sendiri, yang 

menyebabkan kerugian bagi si pemilik atau si pemegang hak kekayaan 

intelektual tersebut. Pelanggaran kekayaan intelektual yang sering terjadi 

seperti pelanggaran hak cipta dengan memperbanyak ciptaan orang lain, 

pendomplengan merek, peniruan produk, dan lain sebagainya sangat 

merugikan banyak pihak, selain merugikan pemilik hak kekayaan 
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intelektual, juga merugikan masyarakat seperti kekeliruan dalam 

masyarakat akan sebuah produk (Public Misleading). Untuk menyelesaikan 

pelanggaran tersebut maka dibutuhkan penegakkan hukum. 

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual secara umum dibagi 

menjadi 2 (dua), yaitu penyelesaian sengketa jalur Litigasi dan penyelesaian 

sengketa melalui jalur Non-litigasi.  

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat melalui gugatan ke 

Pengadilan Niaga dengan ketentuan dan tata cara yang diatur melalui 

undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sukuit 

Terpadu, Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 

Variates Tanaman. Banyak kasus sengketa di bidang HKI yang diselesaikan 

melalui jalur pengadilan menyebabkan beban penyelesaian Pengadilan 

Negeri semakin bertambah hingga menyebabkan penumpukan kasus yang 

berakibat pada kemacetan dalam penyelesaiannya. Hal itu pada akhirnya 

akan berimbas buruk pada para pihak yang bersengketa, karena dalam 

proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang 

win-lose, tidak responsif, time consuming proses beperkaranya, dan terbuka 

untuk umum (Winarta, 2012:9). 
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Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dapat ditempuh melalui 

alternatif  penyelesaian sengketa. Menurut Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian 

sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga 

terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian 

Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi, atau 

penilaian ahli (Kurniawaty, 2017:168). 

2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Merek 

2.3.1.1 Pengertian Merek 

Secara etimologis, istilah Merek berasal dari Bahasa Belanda. 

Dalam Bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang 

yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan. (Syarifin & Dedah, 

2004:166). 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud Merek adalah tanda yang 

dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, 

angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 
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dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur 

tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh 

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau 

jasa.  

Pengertian merek dalam pasal 15 ayat (1) TRIP’s Agreement: “Any 

sign or any combination of sign, capable of distinguishing, the goods of 

services of one undertaking from those of other undertakings, shall be 

capable of constituting a trademark. Susch signs, in particular word 

including personal names, letters, numerals, figurative elements and 

combinations of colours as well as any combination of  such signs, shall 

be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently 

capable of distinguishing the relevant goods or services, members may 

make registrability depend on distinctiveness acquired through use. 

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

perceptible.” (Cela, 2015:126). 

“Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu 

membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk 

merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk 

nama orang, huruf, angka, unsur figurative dan kombinasi dari beberapa 

warna,  atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai 

merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas 

barang atau jasa satu dengan yang lain, Negara anggota dapat 

mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui 
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penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya Negara anggota 

dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat 

dikenali secara visual sebagai syarat pendaftaran suatu merek” (Astarini, 

2009:37-38). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas penulis berpendapat bahwa 

merek merupakan suatu tanda yang dapat membedakan suatu identitas 

barang atau jasa, yang memiliki daya pembeda yang dipakai untuk 

mengetahui kualitas suatu barang atau jasa. 

2.3.1.2 Fungsi Merek 

Merek memiliki fungsi dalam kegiatan perdangangan barang ataupun 

jasa, antara lain; (DJKI, 2000:42) 

1. Sebagai tanda pengenal, merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal 

untuk membedakan suatu produk perusahaan yang satu dengan produk 

perusahaan lainnya (product identity).  

2. Sebagai sarana promosi, merek memiliki fungsi sebagai sarana promosi 

dagang (means of trade promotion). Promosi tersebut dapat dilakukan 

dengan melalui iklan dari pengusaha atas barang atau jasa yang 

diperdagangkannya tersebut dengan tujuan untuk menarik konsumen. 

3. Jaminan mutu atas barang atau jasa (quality guarantee), merek memiliki 

fungsi sebagai penjamin mutu dari suatu barang atau jasa, hal ini tidak 

hanya menguntungkan pemilik merek, akan tetapi juga konsumen, 

karena dengan demikian konsumen akan memilik jaminan mutu suatu 

barang melalui merek tersebut. 
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4. Penunjukan asal barang atau jasa (source of origin). Merek memiliki 

fungsi sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang dapat 

menunjukkan dari mana asal daerah atau negara dari barang atau jasa 

tersebut. 

2.3.1.3 Jenis Merek 

Secara umum merek dibedakan menjadi 3 Jenis, yaitu; (Utomo, 2010:210) 

1. Merek dagang, 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 sejenis lainnya. (Pasal 1 angka 2 UU No. 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis). 

2. Merek jasa, 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 sejenis 

lainnya. (Pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis). 

3. Merek kolektif, merek koletif adalah merek yang digunakan pada 

barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, 

ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan 

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara 

bersama-sama untuk membedakan dengan dan/atau jasa sejenis 

lainnya. (Pasal 1 angka 4 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis). 
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2.3.1.4 Pendaftaran Merek 

Perlindungan hak atas merek akan diberikan perlindungan apabila 

merek tersebut didaftarkan terlebih dahulu. Tanpa adanya pendaftaran, 

maka negara tidak memberikan jaminan hak atas merek kepada pemilik 

merek. Dengan demikian jika pemilik merek tidak mendaftarkan mereknya, 

maka pemilik merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dari 

negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. 

Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan 

pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek saat ini dikenal 2 

(dua) macam sistem pendaftaran yaitu : Sistem deklaratif (stelsel pasif), 

Sistem Konstitutif  (stelsel aktif) atau atribut. 

Sistem konstitutif maksudnya bahwa hanya merek-merek yang terdaftar 

saja yang dilindungi oleh hukum, dan juga pada sistem konstitutif ini baru 

akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang merek, 

sedangkan pada sistem deklaratif titik berat diletakan atas pemakai pertama, 

siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang berhak menurut 

hukum atas merek yang bersangkutan (Susilo, 2011:128). 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis hanya menganut sistem  Konstitutif dengan prinsip (first to file 

system) dengan anggapan hukum bahwa si pendaftar pertama adalah pihak 

yang berhak, sampai terbukti sebaliknya.  
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Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya 

kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa 

Indonesia. Dalam Permohonan harus mencantumkan: 

1. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;  

2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alarnat Pemohon; 

3. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui 

Kuasa; 

4. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan 

unsur warna;  

5. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali 

dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan  

6. Kelas barang dan/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/ atau 

jenis jasa. 

Selain memeriksa kelengkapan administratif terhadap suatu 

permohonan pendaftaran merek, dalam waktu paling lama tiga puluh hari 

terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal juga melakukan 

pemeriksaan substantif terhadap permohonan, dan diselesaikan dalam 

waktu paling lama sembilan bulan. 

Pemeriksaan substantif tersebut yaitu apakah merek tersebut diajukan 

oleh pemohon yang beritikad baik atau merek tersebut memenuhi unsur 

yang mengharuskan merek ditolak pendaftarannya atau merek tersebut 

memang tidak dapat didaftarkan (Miru, 2005:39). 
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Permohonan merek juga harus ditolak apabila merek tersebut 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 

pihak lain yang sudah terdaftar dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

indikasi geografis yang sudah dikenal (Ramli, 2004:11). 

Selain pemeriksaan substantif, harus pula ditempuh mekanisme 

pengumuman dalam waktu 3 (tiga) bulan. Hal ini dilakukan untuk 

memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap 

pendaftaran merek dan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan 

oleh orang yang tidak beritikad baik. 

Apabila masa pengumuman berakhir dan tidak ada sanggahan atau 

keberatan dari pihak lain, Direktorat Merek mendaftarkan merek tersebut 

dalam daftar umum merek serta dilanjutkan dengan pemberian sertifikat 

merek. Sertifikat merek merupakan alat bukti bahwa merek telah terdaftar 

dan juga sebagai bukti kepemilikan (Astarini, 2009:50). Dalam hal 

permintaan pendaftaran merek ditolak, keputusan tersebut diberitahukan 

secara tertulis oleh Direktorat Merek kepada pemilik merek atau kuasanya 

dengan disertai alasan-alasan. Penolakan terhadap putusan ini dapat 

diajukan banding secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya kepada 

Komisi Banding Merek.  

Keputusan Komisi Banding Merek bersifat final dan mengikat. Apabila 

Komisi Banding Merek mengabulkan permintaan banding, Direktorat 

Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan sertifikat merek. Jika 
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ditolak, pemohon dan kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan 

penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan 

penolakan (Wahyuni, dkk, 2004:96). 

Perlindungan hukum bagi pemegang merek tidak hanya didasarkan 

pada pendaftaran merek saja melainkan dapat dengan wujud gugatan ganti 

rugi dan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Penyelesaian sengketa 

melalui hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) 

dengan gugatan ganti rugi, ataupun diselesaikan diluar pengadilan (non 

litigasi) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa 

tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) 

dengan melakukan negoisasi, mediasi dan konsoliasi (Sulastri, dkk, 

2018:167). 

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan 

yang berasal dari negara yang tergabung dalam dalam Konvensi Paris 

tentang Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade 

Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan 

di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga 

anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut 

dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian 
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internasional dimaksud. (Pasal 1 angka 17 UU Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis). 

Sebagai negara anggota WTO Indonesia wajib menyesuaikan ketentuan 

yang mengatur hak prioritas sebagai berikut; (Jened, 2015:164) 

1. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek 

dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan; 

2. Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan 

permohonan pendaftaran pertama di negara asal atau salah satu negara 

anggota Paris Convention. Dalam hal ini tanggal pengajuan tidak 

termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan dan jika jangka 

waktu terakhir adalah hari libur  atau di mana kantor merek tutup, maka 

jangka waktu pengajuan diperpanjang sampai permulaan hari kerja 

berikutnya; 

3. Wajib memenuhi persyaratan materiil dan formil; 

4. Diajukan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak 

tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek (filing date) yang 

pertama kali di negara lain yang merupakan anggota Paris Convention 

dan/atau WTO. 

5. Melampirkan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran 

merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut dan 

dalam hal ini kantor merek dapat meminta agar bukti-bukti tersebut 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam bukti penerimaan 

dan terjemahan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan 
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setelah berakhirnya hak untuk mengajukan permohonan dengan hak 

prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa 

menggunakan hak prioritas. 

Ditjen KI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan 

persyaratan pendaftaran merek, khususnya yang berkaitan dengan 

persyaratan formil (kelengkapan administrasi). Apabila dari hasil 

pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan (formil), maka: 

a. Merek yang pengajuannya non hak prioritas wajib dilengkapi dalam 

waktu selambat-lambatnya dua bulan terhitung sejak tanggal 

pengiriman ‘Surat Permintaan Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan’. 

Waktu dua bulan ini dihitung sejak tanggal penerimaan surat tersebut 

oleh si alamat yang dibuktikan dengan adanya Berita Penerimaan 

Kantor Pos yang telah ditanda tangani pegawai pos dan si alamat, yang 

kemudian akan dikirim kembali ke kantor merek; 

b. Merek yang pengajuannya dengan hak prioritas wajib dilengkapi 

dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal 

berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan pendaftaran merek 

dengan hak prioritas. Jika tidak dilengkapi, maka permohonan akan 

diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas. 
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2.3.1.5 Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Pendaftaran Merek 

Terdaftar 

Merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek akan 

mendapatkan perlindungan, berdasarkan Pasal 35 UU Merek dan Indikasi 

Geografis, merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan, jangka waktu 

perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun tersebut dapat diperpanjang untuk 

jangka waktu yang sama. 

Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau 

nonelektronik dalam Bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya 

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu 

perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. 

Permohonan perpanjangan tersebut masih dapat diajukan dalam jangka 

waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu 

perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan biaya dan denda sebesar 

biaya perpanjangan. 

Pasal 36 UU No. 20/2016 menetapkan bahwa permohonan 

perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan 

tentang: 

a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa 

sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Merek tersebut; dan 

b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud masih diproduksi dan/atau 

diperdagangkan. 
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Pasal 37 UU No. 20/2016 menetapkan bahwa permohonan 

perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 36, 

penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada 

pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan 

terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan permohonan 

banding kepada Komisi Banding merek. 

2.3.1.6 Perjanjian Lisensi Merek 

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada 

pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 

pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh 

atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka 

waktu dan syarat tertentu (Ahmadi, 2007:63). 

Lisensi merek diatur dalam Pasal 42-45 UU No. 20/2016 yang 

menyebutkan bahwa: 

1. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain 

untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis 

barang dan/atau jasa. 

2. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain. 

3. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri 

dengan dikenai biaya. 

4. Perjanjian Lisensi dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita 

Resmi Merek. 
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5. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada 

pihak ketiga. 

6. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung 

maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan 

perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat 

kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan 

teknologi. 

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak 

lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada 

pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan 

lain. 

2.3.1.7  Pelanggaran Merek Dan Penyelesaian Sengketa Merek 

Robert Braunies dalam (Jened, 2015: 311) menyebutkan bahwa pada 

prinsipnya hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam 

tiga area utama, yaitu: 

a. Infringement that create of “likelihood of confusion as to source, 

sponsorship, affiliation, or connection. (Pelanggaran yang 

menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, 

sponsor, afiliasi, atau koneksi). 

b. Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable-

required for treble damages and criminal prosecution. (Pemalsuan 

dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat 

dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tida kali lipat dari 
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jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan 

perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana). 

c. Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and 

distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of 

confusion. (Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek 

terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, 

terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan). 

Passing Off  dapat diartikan sebagai suatu pemboncengan reputasi dan 

citra terhadap sebuah merek yang sudah lebih dahulu dan/atau lebih 

terkenal, yang dimaksudkan untuk mengecoh dan membingungkan 

masyarakat umum yang dapat mengakibatkan publik dalam hal ini adalah 

konsumen salah memilih barang yang seharusnya, bagi pihak pelaku 

passing off mendatangkan keuntungan tetapi pihak yang diboncengi 

mengalami kerugian yang tidak sedikit (Harifaningsih, 2009:10). 

Passing Off mencegah orang-orang melakukan dua hal: (Lindsey, dkk, 

2013:152) 

1. Menampilkan/menyebabkan anggapan bahwa barang/jasanya adalah 

barang/jasa orang lain; dan 

2. Menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya ada hubungan 

dengan barang/jasa Penggugat. 

Pemilik atau pemegang hak atas merek terdaftar dapat mengajukan 

gugatan kepada Pengadilan Niaga apabila ada pihak lain yang dengan 

sengaja tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada 
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pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis berupa: 

(Miru, 2007:93) 

a. Gugatan ganti rugi, gugatan ganti kerugian sangatlah wajar untuk 

dilakukan, karena tindakan pelanggaran merek tersebut sangatlah 

merugikan pemilik merek yang sah. Kerugian tersebut bukan hanya 

kerugian ekonomi, akan tetapi juga kerugian yang dapat berupa 

perusakan citra merek tersebut apabila kualitas merek pelanggar 

kualitasnya lebih rendah dari kualitas merek yang sah. 

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

merek tersebut, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah 

kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau 

penerima lisensi selaku penggugat untuk menghentikan produksi, 

peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan 

merek tersebut tanpa hak. 

Dalam hal tergugat dituntut meyerahkan barang yang menggunakan 

Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang 

atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu 

pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu 

merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak 

berdasarkan sertifikat merek. Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan 

berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (invalidity), kabatalan 
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(nullity) atau gugatan pembatalan (retification/ revocation action). Merek 

terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti 

yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut 

(absolute grounds) ataupun alasan relatif (relative grounds) (Jened, 

2015:291). 

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan bahwa 

pendaftaran merek tersebut harusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan 

berdasarkan undang-undang, dalam hal ini Pasal 20 UU No. 20/2016 

(alasan merek tidak dapat didaftarkan), dan Pasal 21 UU No. 20/2016 

(alasan merek ditolak pendaftaranya). 

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek adalah pihak yang 

memiliki legal persona standi in judicio (Jened, 2015:291-292), yaitu: 

a. Pihak yang berkepentingan (Pasal 76 ayat (1) UU No. 20/2016) 

b. Pemilik merek tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan 

pendaftaran merek (Pasal 76 ayat (2) UU No. 20/2016). 

Alasan gugatan pembatalan merek adalah (Jened, 2015: 293) : 

1. Adanya itikad buruk dalam pendaftaran merek; 

2. Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena 

melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak dapat 

diterimanya pendaftaran merek (Pasal 20 UU No. 20/2016); 

3. Pendaftaran merek bertentangan dengan salah satu alasan relatif 

ditolaknya pendaftaran merek (Pasal 21 UU No. 20/2016). 
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Dasar Hukum Pembatalan Merek, antara lain: 

a. Ketentuan Internasional 

1. Pasal 6 bis the Paris Convention for the Protection of Industrial 

Property (Konvensi Paris) yang menyatakan; 

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation 

so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to 

cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark 

which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, 

liable to create confusion, of a mark considered by the competent 

authority of the country of registration or use to be well known in 

that country as being already the mark of a person entitled to the 

benefits of this Convention and used for identical or similar goods. 

These provisions shall also apply when the essential part of the mark 

constitutes a reproduction of any such well-known mark or an 

imitation liable to create confusion therewith. 

(terjemahan):  

“Untuk perlindungan merek terkenal negara Konvensi dapat 

menolak atau membatalkan pendaftaran atau melarang pemakaian 

suatu merek yang mengandung reproduksi, peniruan, 

penterjemahan, membuat menyesatkan, atas suatu merek yg 

dipandang sebagai merek terkenal di suatu negara peserta konvensi, 

tanpa memandang digunakan untuk barang yang sama atau sejenis. 

Ketentuan ini juga berlaku walaupun hanya suatu bagian penting 

saja dari suatu merek merupakan repoduksi atau jiplakan merek 

terkenal milik pihak lain.” 

 

2. Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIP’s, yang melengkapi Pasal 6bis 

Konvensi Paris, menyatakan; 

“In determining whether a trademark is well-known, Members shall 

take account of the knowledge of the trademark in the relevant 

sector of the public, including knowledge in the Member concerned 

which has been obtained as a result of the promotion of the 

trademark.”  

(terjemahan):  

“Dalam menentukan bahwa suatu merek dagang merupakan merek 

terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang 

tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk 
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pengetahuan yang diperoleh Anggota dari kegiatan promosi dari 

merek dagang yang bersangkutan.” 

 

b. Ketentuan Nasional 

1. Pasal 76 UU No. 20/2016, menyatakan; 

(1) Gugatan pernbatalan 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. 

2. Pasal 77 UU No. 20/2016, Menyatakan; 

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 

pendaftaran Merek.  

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika 

terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan 

bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Akibat hukum yang timbul dari pembatalan merek yaitu Sertifikat 

Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi, pencoretan 
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pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) diumumkan 

dalam Berita Resmi Merek (BRM). 

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan 

berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hak atas 

merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali ke dalam otoritas negara dan 

menjadi hak yang bebas, demikian pula dengan tanda yang dijadikan merek 

yang dibatalkan tersebut menjadi tanda yang bebas dan dapat dimintakan 

pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan tata cara dan prosedur 

perolehan hak melalui permohonan pendaftaran merek (Jened, 2015:297). 

Penghapusan Merek Terdaftar adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Diten KI  dengan cara menghilangkan atau mencoret pendaftaran suatu 

merek dari Daftar Umum Merek (DUM). Penghapusan merek diatur di 

dalam Pasal 72-75 UU No. 20/2016, pada dasarnya ratio legem dari 

ketentuan pasal tersebut adalah untuk mencegah pemilik merek 

menyalahgunakan haknya seperti pendaftaran merek dilakukannya sekedar 

untuk menutup pasar, padahal dirinya tidak menggunakan merek yang 

bersangkutan atau tidak ada produk di pasaran. Perlindungan merek justru 

untuk memastikan bahwa pemegang merek harus menggunakan mereknya 

(Jened, 2015:303). 

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat 

dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: 

1. Berdasarkan permohonan penghapusan oleh pemilik Merek yang 

bersangkutan (Pasal 72 ayat (1) UU No. 20/2016); 
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2. Atas prakarsa Menteri (Pasal 72 ayat (6) UU No. 20/2016), yang 

dilakukan jika: 

a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya 

dengan indikasi geografis; 

b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau 

c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya 

tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang 

sudah merupakan tradisi turun temurun. 

Penghapusan tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan 

rekomendasi dari Komisi Banding Merek. 

3. Pihak Ketiga, Penghapusan Merek dapat juga diajukan oleh pihak 

ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga 

dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun 

berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal 

pendaftaran atau pemakaian terakhir (Pasal 74 ayat (1) UU No. 

20/2016). 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

2.4 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Putusan Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat Nomor 

33/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Ni

aga.Jkt.Pst 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 

2. TRIP’s Agreement 

Pembatalan Merek 

Teori Hak Alami 

John Locke 

Teori Keadilan John 

Rawls 

Akibat Hukum 

Pembatalan Merek 
Tinjauan Yuridis Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat Nomor 33/Pdt.Sus. 

Merek/2019/Pn.Niaga. Jkt.Pst 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian berasal dari 2 (dua) kata, yaitu metodologi yang berarti 

ilmu yang harus ditempuh untuk memperoleh pemahaman, dan penelitian yang berarti 

suatu kegiatan yang terencana yang bertujuan untuk mendapatkan data baru untuk 

membuktikan kebenaran dari suatu gejala yang ada. Jadi, metodologi penelitian adalah 

ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pembuktian kebenaran dan 

menemukan data baru dari suatu gelaja yang ada.  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan untuk mencapai tujuan 

yang diperlukan dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan (Sugiyono, 2016:1). 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif.  Pendekatan 

metode kualitatif merupakan metode dengan cara mengungkapkan fakta-fakta 

secara mendalam dan didasarkan pada karakteristik ilmiah dari individu-

individu atau sekelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik 

fenomenan (Rohani,2010:53-54). 

 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan tata cara 

penelitian yang menghasilkan data berupa data deskriptif, sehingga apa yang 

dinyatakan oleh responden tersebut secara tertulis atau lisan (kata-kata) dan 

tindakannyata sehingga dapat menghasilkan gambaran yang jelas, rinci dan 
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sistematis. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan 

permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Bambang,1997: 

37). 

 Penelitian kualitatif ini mempunyai karakteristik yang lebih 

memfokuskan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, 

wawancara serta mengambil dokumentasi dan kemudian dan mengolah data 

tersebut kedalam kategori atau tema yang melintasi sumber data dengan analisis 

data induktif. Penelitian kualitatif adalah salah satu bentuk penelitian yang 

mana peneliti berusaha membuat gambaran atau menggambarkan kompleks 

atau pandangan menyeluruh dari suatu masalah yang diteliti 

(Creswell,2012:261-263). 

 Penelitian ini diharapakan nantinya akan menghasilkan suatu uraian 

yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif memiliki arti bahwa dalam 

penelitian ini penulis bertujuan dapat membuat gambaran  dan melaporkan 

secara rinci, sistematis, faktual, dan akurat dengan realita yang diteliti, serta  

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan  perlindungan 

hukum terhadap pemegang merek yang mereknya dibatalkan, sehingga dapat 

memberikan gambaran kepada masyarakat, pemegang merek, dan pemerintah 

dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga melalui 

penelitian ini penulis dapat memperoleh gambaran mengenai keadaan, dengan 

cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya dan kemudian 

dianalisis dan diambil kesimpulan. 
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3.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian hukum Yuridis Normatif. 

Penelitian Yuridis Normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 

dalam (Susanti & A’an, 2015:19) disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, 

karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-

bahan kepustakaan atau data sekunder.  

 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 (Amiruddin & Zainal, 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 

(Ibrani,2007:303). 

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian 

hukum doktrinal  yang dalam hal ini berkaitan dengan akibat hukum dan 

tinjauan yuridis terhadap Pembatalan Merek pada Putusan Nomor 

33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. 
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3.3 Fokus Penelitian 

Sesuai rumusan masalah dan fokus penelitian, maka yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan suatu merek. 

b. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 

33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut akan 

dilakukan.  Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini yaitu Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual, yang berlokasi di Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 

8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berlokasi 

di Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RT.1/RW.1, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, 

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tujuan penelitian ini 

dilakukan untuk mendukung data sekunder dengan melakukan wawancara 

bersama pihak yang dapat memberikan informasi mengenai proses pendaftaran 

merek dalam hal ini pejabat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dan pihak 

yang memeriksa dan memutuskan pembatalan suatu merek, yang dalam hal ini 

adalah Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

3.5 Sumber Data 

 Sumber data penelitian merupakan sumber dimana data penelitian 

didapatkan atau diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. 
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 Data sekunder merupakan data yang berasal dari penelitian kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan memiliki tujuan untuk mengkaji, meneliti, dan 

menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-

bahan hukum yang mengikat (Soekanto,1987:148), kemudian menurut 

Amiruddin dan Asikin data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 

sebagainya. Di dalam penelitian hukum sumber data sekunder berasal dari 

beberapa bahan hukum yang relevan. 

 Data Sekunder mencakup: 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas, seperti: 

a. Norma dasar : 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Perundang-undangan : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 

3. TRIP’s Agreement under the World Trade Organization 

c. Putusan Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. 
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2. Bahan hukum sekunder  

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, literatur, 

rancangan undang-undang, skripsi, tesis, disertasi, pidato dan orasi 

maupun hasil penulisan-penulisan lainnya, atau pendapat pakar atau ahli 

hukum dan bahan-bahan hukum tertulis lainya yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian.  

Bahan yang digunakan antara lain, Buku-buku tentang 

penelitian hukum, buku-buku terkait kekayaan intelektual, buku-buku 

tentang merek, Jurnal Hukum, Hasil Penelitian, dan Karya Ilmiah 

Lainnya. 

3. Bahan hukum tersier 

 Menurut Soekanto dan Marmudji data tersier yaitu, data-data yang 

dapat memberikan suatu petunjuk ataupun suatu penjelasan terhadap data 

primer dan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia yang berkaitan 

dengan penulisan ini (Soekanto,1987:149).  Bahan yang digunakan antara 

lain : 

1) Kamus Hukum; 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis 

berdasarkan data sekunder  atau sering disebut studi kepustakaan yang dalam hal 

ini adalah tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/ 
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PN.Niaga.Jkt.Pst. dimana studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan 

data dengan mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data 

sekunder. 

Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara 

bukan merupakan bahan hukum, wawancara dapat dikategorikan sebagai bahan 

non-hukum karena hasil wawancara bersifat autoritatif (Marzuki, 2008:165). 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan guna menunjang data sekunder 

dengan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informan 

dalam wawancara ini adalah Pejabat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 

dalam hal ini diwakili oleh Kasie Pertimbangan Hukum dan Litigasi Ibu Nova 

Susanti,S.H, dan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili 

oleh Ibu Tuty Haryati,S.H.,M.H. 

3.7 Validitas Data 

Menurut (Arikunto,1997:144) Validitas merupakan ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu data. Keabsahan 

tersebut dapat diambil dari kegiatan mengumpulkan semua sumber data 

kemudian dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi, dan TRIP’s Agreement. 

Adapun teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi. Maka data yang valid adalah data yang tidak berbeda dengan data 

yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

penelitian. Apabila dalam objek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti 
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akan melaporkan warna merah. Apabila peneliti membuat laporan yang tidak 

sesuai dengan objek yang diteliti maka, data tersebut dapat dinyatakan tidak 

valid (Sugiyono, 2011:361). Dalam penelitian kualitatif, data dapat diinyatakan 

valid apabila tidak ada perbedaan yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

dalam kenyataannya terjadi terhadap objek yang dituju. Pemeriksaan keabsahan 

data yang dilakukan dengan teknik triangulasi yang merupakan pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007:330). 

Penulis dalam penelitian ini membandingkan hasil pengamatan yang berupa 

wawancara , dengan hasil penelitian dokumen atau Undang-undang yang 

berkaitan dan selanjutnya menambahkan pendapat pribadi atas perbandingan 

sumber tersebut. 

3.8 Analisis Data 

Setelah data terkumpul dengan lengkap, tahap berikutnya yaitu 

melakukan analisis data untuk digunakan dalam menjawab permasalahan. 

Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Analisis data 

kualitatif merupakan suatu cara atau Teknik penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 

ataupun lisan serta tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh. 

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan 

penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara 

berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan 

penelitian ilmiah.  Hasil kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisis 
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data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya data primer dan data sekunder 

dianalisis secara kualitatif. Kemudian setelah analisis selesai, hasilnya akan 

disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa 

adanya sesuai permasalahan yang diteliti (Sutopo,1998:37). Dari hasil tersebut 

kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini.  

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah tahap untuk mencari dan 

mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai 

jenis ataupun bentuk data yang ada dilapangan kemudian data tersebut 

dicatat dan dikumpulkan. Data-data yang telah terkumpul diperoleh 

melalui penelitian berupa wawancara maupun dengan mempelajari 

dokumen.   

2. Reduksi Data 

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul adala mereduksi data. 

Reduksi data dapat  diartikan sebagai suatu  proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, proses 

reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil 

penelitian wawancara beserta kepustakaan yang telah dilakukan. 
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3. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahap mengumpulkan informasi 

tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian  ini berupa bentuk 

gambar, tulisan, tabel ataupun grafik. Penyajian data memiliki tujuan untuk 

menggabungkan informasi sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang 

dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.  

4.   Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi  

  Penarikan kesimpulan yaitu suatau tindakan dimana dilakukan 

penarikan inti dari suatu data yang telah terkumpul pada suatu proses 

penelitian yang telah dilaksanakan sehingga hasil penelitian yang telah 

dilakukan tersebut memperoleh kesimpulan atau verifikasi akhir. 

Kesimpulan yang diperoleh awalnya bersifat tidak pasti dan masih belum 

jelas dan diragukan akan tetapi setelah bertambahnya data dari hasil 

wawancara dan hasil observasi dapat diperoleh kesimpulan yang jelas dan 

akurat.  

 Komponen-komponen tersebut  saling berkesinambungan 

dimana dari setiap komponen saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-

tama peneliti melakukan penelitian  di lapangan dengan mengadakan 

wawancara yang disebut tahap pengumpulan  data.  Karena  data-data  yang  

dikumpulkan   banyak,  maka diadakan reduksi  data.  Setelah direduksi 

kemudian diadakan  sajian  data, selain itu pengumpulan data juga 
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digunakan untuk menyajikan data. Apabila ketiga tahap tersebut selesai 

dilakukan, maka akan diambil suatu kesimpulan atau verifikasi. 

Di bawah ini adalah bagan atau alur yang digunakan untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini : 

 

Bagan 3.1 Alur Penelitian  

 

 

 

 

Sumber : Moleong. 2010.Metodologi Penelitian Kualitatif 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1.1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkedudukan di Jalan Bungur 

Besar Raya Kav. 24, 26, 28 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan 

Kemayoran Jakarta Pusat adalah pengadilan tingkat pertama yang berada di 

kota Jakarta Pusat.  Dahulu pengadilan di Jakarta hanya satu yaitu yang 

biasa dikenal sebagai “Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta” yang sekarang 

kantornya menjadi Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan pada 

tahun 1970 dimekarkan menjadi 3, yaitu:  

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat,  

2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, dan; 

3. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Jakarta Utara.  

Kemudian pada tahun 1978 dipecah menjadi lima Pengadilan, yaitu: 

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 

3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 

4. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan; 
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5. Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki visi "Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia yang Agung" dengan misi untuk Menjaga 

kemandirian badan peradilan, Memberikan pelayanan hukum yang 

berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas 

kepemimpinan badan peradilan, Meningkatkan kredibilitas dan 

transparansi badan peradilan. Dengan motto "SMART E3" Sederhana, 

Murah, Akuntable, Responsif, Transparan, Efektif, Efisien, Ekonomis. 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masuk dalam wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

kotamadya Jakarta Pusat dengan luas wilayah kurang lebih 48.17 km2 

yang terdiri dari 8 kecamatan sebagai berikut: 

1. Kecamatan Gambir 

2. Kecamatan Sawah Besar 

3. Kecamatan Kemayoran 

4. Kecamatan Senen 

5. Kecamatan Cempaka Putih 

6. Kecamatan Menteng 

7. Kecamatan Tanah Abang 

8. Kecamatan Johar Baru 
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4.1.2. Gambaran Kasus Pembatalan Merek Dalam Putusan Nomor 

33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. 

1) Para Pihak 

A. Penggugat 

MUSIDOR B.V, Perusahaan yang berdiri berdasarkan Undang-

Undang Negara Kerajaan Belanda, berkedudukan di Herengracht 566, 

1017 CH AMSTERDAM, The Netherlands, yang diwakili oleh 

Johannes Nicolaas Favié, selaku Managing Director, berdasarkan 

Perubahan Anggaran Dasar (Articles of Association) MUSIDOR B.V. 

dan Kutipan Daftar Perusahaan (Company Register Extract) 

MUSIDOR B.V., yang merupakan penerus hak dari John Parsche, yang 

diwakili oleh LUDIYANTO, S.H.,M.H.,M.M. dan ELIA ARLINA, 

S.H. para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum 

GENERAL PATENT INTERNATIONAL/ LUDIYANTO & 

ASSOCIATES. 

B. Tergugat: 

1. TONY BUDIMAN, beralamat di Warga negara Indonesia, 

berkedudukan di Komp. Kopo Permai I Blok B No. 30,Kab. 

Bandung, berdasarkan Petikan Resmi pendaftaran Merek Dagang, 

Registrasi Nomor IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek 

Dagang, Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama 

TONY BUDIMAN yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan 

Indikasi Geografis. 
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2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. 

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. 

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, 

Berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, 

Jakarta Selatan 12190. 

2) Kasus Posisi Putusan Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga. 

Jkt.Pst. 

A. Kepentingan Hukum Penggugat 

Penggugat adalah Pemilik dan juga pemegang atas segala Hak 

Kekayaan Intelektual terkait dengan grup musik rock “The Rolling 

Stones”, diseluruh dunia; dan karena Penggugat merupakan pemegang 

atas segala Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan grup musik rock 

“The Rolling Stones”, maka secara mutatis mutandis, Penggugat adalah 

Pemegang Hak atas pendaftaran Merek Dagang “ROLLING STONES”, 

“THE STONES” dan LOGO di seluruh dunia. 

Grup musik The Rolling Stones dikenal luas sebagai grup musik 

rock dengan sejarah tour musik tersukses sepanjang masa, dimana hal 

yang menjadi khas dari konser musik The Rolling Stones adalah 

konsernya diadakan di stadium olahraga, dan sepanjang karirnya, grup 

musik The Rolling Stones telah menggelar lebih dari 45 (Empat Puluh 

Lima) tour musik di seluruh dunia, dimana 4 (Empat) dari keseluruhan 

itu masuk ke dalam kategori Tour Konser Musik dengan Pendapatan 

Tertinggi sepanjang masa, yaitu: 
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a) A Bigger Bang Tour / 2005-2007 (Pendapatan bersih sebesar USD 

558.255.524,- (USD 659.943.860 berdasarkan inflasi 2018)); 

b) Voodoo Lounge Tour / 1994-1995 (Pendapatan bersih sebesar USD 

320.000.000,- (Pendapatan bersih sebesar USD 514.767.416 

berdasarkan inflasi 2018)); 

c) Licks Tour / 2002-2003 (Pendapatan bersih sebesar USD 

311.000.000 (USD 414.404.124 berdasarkan inflasi 2018)); dan 

d) The Rolling Stones American Tour 1981 / 1981 (Pendapatan bersih 

sebesar USD 52.000.000,- (USD 140.202.050 berdasarkan inflasi 

2018)). 

Salah satu faktor yang sangat dikenal dan merupakan kekhasan 

tersendiri dari grup ; Musik The Rolling Stones adalah LOGO  

yang merupakan lukisan ciptaan John Pasche pada tahun 1970, seorang 

Desainer Grafis dari Inggris yang terinspirasi dari karakteristik wajah 

Mick Jagger selaku vokalis dari The Rolling Stones. 

LOGO yang diciptakan John Parsche sendiri, telah dialihkan hak 

kepemilikannya dari John Parsche kepada Penggugat melalui Perjanjian 

Jual-Beli pada tahun 1976; dan LOGO pertama kali diperkenalkan 

kepada publik pada tahun 1971, di cover art dari album Sticky Finger 

yang dirilis pada tahun 1971 dan menjadi populer dan terus digunakan 

hingga saat ini dan kemudian lukisan asli LOGO yang pertama kali 
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dilukis oleh John Parsche ini dilelang di Museum Victoria & Albert 

London seharga £ 51.000; 

Selaku pemegang seluruh Hak Kekayaan Intelektual dari grup 

musik The Rolling Stones, Penggugat merupakan pemegang Hak 

Eksklusif atas pendaftaran Merek Dagang ROLLING STONES, THE 

STONES dan LOGO di negara-negara Uni Eropa (mencakup 

Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Cyprus, Republik Ceko, 

Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, 

Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, 

Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, 

Inggris), Swiss, Montenegro, Serbia, Republik Rakyat Tiongkok, 

Meksiko, Kanada, Filipina, Rusia, Argentina, Australia, Brazil, Chile, 

Ekuador, Hong Kong, India, Jepang, Makau, Selandia Baru, Norwegia, 

Peru, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, 

Amerika Serikat dan Venezuela. Dan untuk di wilayah Indonesia, 

Penggugat telah memiliki berbagai pendaftaran Merek Dagang / Jasa 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. Pendaftaran Merek Dagang Penggugat 

No. Merek No Pendaftaran / 

No Agenda 

Tanggal 

Permohonan 

/ Pendaftaran 

Kelas Dan Jenis Barang / 

Jasa 

1. ROLLING 

STONES 

IDM000599284/ 

J002013001907 

15 Januari 

2013 / 4 

September 

2017 

Kelas 43 

Hotel, restoran, kafeteria, 

tempat makan yang 

menyediakan kudapan  

(snack bars), bar, tempat 

yang menyidakan minuman 

beralkohol (public houses), 

jasa katering, jasa 

penyediaan makanan serta 

minuman, jasa konsultasi 

profesional yang berkaitan 

dengan franchising, jasa 

penyediaan informasi 

secara on-line dari database 

komputer atau dari internet 

yang berkaitan dengan jasa-

jasa hiburan, semua jasa-

jasa diatas yang berkaitan 

dengan grup musik Rolling 

Stones. 

2. ROLLING 

STONES 

IDM000524957/ 

D002013001912 

15 Januari 

2013 / 28 

Maret 2016 

Kelas 25 

Pakaian yaitu pet, topi, 

jaket, t-shirt, tank top, 

kemeja, kemeja antikeringat 

(sweat shirts), kaus kaki, 

dasi, syal, celana pendek, 

rok, celana panjang, 

pakaian dalam, baju atasan 

(pullover), cardigan, celana 

olahraga, blus, baju, 

pakaian renang, alas kaki 

yaitu sepatu boot, sepatu, 

sandal (sandals), sandal-

sandal (slippers), semua 

barang-barang diatas yang 

berkaitan dengan group 

musik Rolling Stones. 

3. THE 

STONES 

IDM000523686/ 

D002013001908 

15 Januari 

2013 / 14 

Kelas 25 
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Maret 2016 Pet, topi, syal, alas kaki 

yaitu sepatu boot, sepatu, 

sandal (sandals), sandal-

sandal (slippers), semua 

barang-barang diatas yang 

berkaitan dengan group 

musik Rolling Stones. 

4. THE 

STONES 

IDM000480241/ 

J002013001906 

15 Januari 

2013/12 

Juni 2015 

Kelas 41 

Jasa penyediaan informasi 

secara on-line dari database 

komputer atau dari internet 

yang berkaitan dengan asa-

jasa hiburan. 

5. ROLLING 

STONES 

IDM000478979/ 

D002013001909 

15 Januari 

2013/ 16 

Mei 2015 

Kelas 9 

Perekam suara, perekam 

video, film yang disiapkan 

untuk pameran, rekaman, 

pita rekam, kaset video serta 

tape, disk yang dapat dibaca 

dengan laser untuk 

merekam, - mereproduksi 

serta mengirim suara, disk 

yang dapat dibaca dengan 

magnetik untuk merekam, - 

mereproduksi serta 

mengirim suara, disk yang 

dapat dibaca dengan optik 

untuk merekam, -

mereproduksi serta 

mengirim suara, media 

penyimpanan suara 

sebelum direkam, media 

penyimpanan video 

sebelum direkam, media 

penyimpanan suara digital 

sebelum direkam, media 

penyimpanan video digital 

sebelum direkam, CD 

(compact discs), CD ROM, 

minidics, pita audio digital, 

kaset audio digital, chip 

komputer audio digital, disk 

audio digital, pita video 

digital, kaset video digital, 
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chip computer video digital, 

disk video digital, aparat 

untuk merekam suara serta 

gambar, aparat untuk 

mereproduksi suara serta 

gambar, aparat untuk 

mengirim suara serta 

gambar, peralatan untuk 

merekam suara serta 

gambar, peralatan untuk 

mereproduksi suara serta 

gambar, peralatan untuk 

mengirim suara serta 

gambar, software komputer, 

program komputer, bagian 

serta kelengkapannya untuk 

barang-barang tersebut 

diatas. 

6. THE 

STONES 

IDM000477712/ 

D002013001914 

15 Januari 

2013/ 19 

Mei 2015 

Kelas 9 

Perekam suara, perekam 

video, film yang disiapkan 

untuk pameran, rekaman, 

pita rekam, kaset video serta 

tape, disk yang dapat dibaca 

dengan laser untuk 

merekam, mereproduksi 

serta mengirim suara, disk 

yang dapat dibaca dengan 

magnetik untuk merekam, 

mereproduksi serta 

mengirim suara, disk yang 

dapat dibaca dengan optik 

untuk merekam, 

mereproduksi serta 

mengirim suara, media 

penyimpanan suara 

sebelum direkam, media 

penyimpanan video 

sebelum direkam, media 

penyimpanan suara digital 

sebelum direkam, media 

penyimpanan video digital 

sebelum direkam, CD 

(compact discs), CD ROM, 
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minidics, pita audio digital, 

kaset audio digital, chip 

komputer audio digital, disk 

audio digital, pita video 

digital, kaset video digital, 

chip computer video digital, 

disk video digital, aparat 

untuk merekam suara serta 

gambar, aparat untuk 

mereproduksi suara serta 

gambar, aparat untuk 

mengirim suara serta 

gambar, peralatan untuk 

merekam suara serta 

gambar, peralatan untuk 

mereproduksi suara serta 

gambar, peralatan untuk 

mengirim suara serta 

gambar, software komputer, 

program komputer, bagian 

serta kelengkapannya untuk 

barang-barang tersebut 

diatas. 

7. THE 

STONES 

IDM000472258/ 

D002013001911 

15 Januari 

2013/ 18 

Maret 2015 

Kelas 16 

Kertas, karton, barang 

barang terbuat dari bahan 

bahan ini yang tidak 

termasuk dalam kelas lain, 

barang cetakan, bahan 

bahan penjilidan untuk 

buku serta kertas, buku, 

kertas, majalah, majalah 

berkala, buku buku dalam 

bidang fashion, gaya hidup, 

budaya, olah raga, 

modelling, kosmetik, musik 

serta hiburan terkenal, 

agenda, buku pengaturan 

pribadi (personal 

organizers), buku 

perencana harian (daily 

planners), buku diary, buku 

alamat, album foto, 

kalender, alat 
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tulis kantor, alat tulis 

menulis (juga alat tulis 

menulis sekolah), aksesoris 

meja yaitu alat alat menulis, 

pulpen, pensil, penghapus, 

spidol/marker, tempat 

pulpen, tempat pensil, kotak 

pensil, rautan pensil, 

pembuka surat, foto foto, 

alat alat untuk kesenian 

yaitu alat menggambar, 

melukis, serta membuat 

model yaitu pensil, kuas, 

alat alat kantor (kecuali 

perabot), almanak, blok 

cetak, penjepit/klip logam 

untuk uang serta kartu 

indeks, pola untuk membuat 

pakaian serta menjahit 

pakaian, kertas tissue untuk 

menghilangkan make 

up,handuk muka dari kertas 

(tidak termasuk dalam kelas 

lain), taplak meja dari 

kertas, serbet meja dari 

kertas, handuk dari kertas, 

kotak kado (kosong), kertas 

pembungkus kado, 

saputangan dari kertas, 

penanda buku (bookmarks), 

kartu ucapan selamat, kartu 

pos, tempat buku cek, 

penumpu foto, penahan 

buku (book ends), semua 

barang barang diatas yang 

berkaitan dengan group 

musik Rolling Stones. 

8. ROLLING 

STONES 

IDM000466360/ 

D002013001913 

15 Januari 

/18 Maret 

2015 

Kelas 16 

Kertas, karton, barang-

barang terbuat dari bahan-

bahan ini yang tidak 

termasuk dalam kelas lain, 

barang cetakan, bahan-

bahan penjilidan untuk 
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buku serta kertas, buku, 

kertas, majalah, majalah 

berkala, buku-buku dalam 

bidang fashion, -gaya 

hidup, -budaya, -olahraga, -

modelling, -kosmetik, 

musik serta hiburan 

terkenal, agenda, buku 

pengaturan pribadi 

(personal organizers), buku 

perencana harian (daily 

planners), buku diary, buku 

alamat, album foto, 

kalender, alat tulis kantor, 

alat tulis menulis (juga alat 

tulis menulis sekolah), 

aksesoris meja yaitu alat-

alat menulis, pulpen, pensil, 

penghapus, spidol/ marker, 

tempat pulpen, tempat 

pensil, kotak pensil, rautan 

pensil, pembuka surat, foto-

foto, alat-alat untuk 

kesenian yaitu alat 

menggambar, - melukis, 

serta membuat model yaitu 

pensil, kuas, alat-alat kantor 

(kecuali perabot), almanak, 

blok cetak, penjepit/klip 

logam untuk uang serta 

kartu indeks, pola untuk 

membuat pakaian serta 

menjahit pakaian, kertas 

tissue untuk menghilangkan 

make-up, handuk muka dari 

kertas (tidak termasuk 

dalam kelas lain), taplak 

meja dari kertas, serbet 

meja dari kertas, handuk 

dari kertas kotak kado 

(kosong), kertas 

pembungkus kado, 

saputangan dari kertas, 

penanda buku (bookmarks), 
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kartu ucapan selamat, kartu 

pos, tempat buku cek, 

penumpu foto, penahan 

buku (book ends) semua 

barang-barang diatas yang 

berkaitan dengan group 

musik Rolling Stones. 

9.  
 

J002017057864 7 Februari 

2018 

Kelas 41 

Penyediaan informasi yang 

diberikan secara on-line 

dari database komputer atau 

dari internet sehubungan 

dengan layanan hiburan; 

Menyediakan musik on-

line, yang tidak bisa 

diunduh; jasa penghibur, 

pertunjukan dan produksi 

pertunjukkan dan konser. 

Kelas 43 

Perhotelan, restoran, 

kafetaria, tempat makan 

yang menghidangkan 

kudapan, bar (bars), rumah 

(publichouses), layanan 

katering, penyediaan 

makanan dan minuman. 

10.  

 

D002017056850 1 November 

2017 

Kelas 25 

Pakaian, yaitu, topi (caps), 

topi (hats), jaket, kaos 

oblong, kaos tanpa lengan, 

kemeja, kaos hangat, kaus 

kaki, dasi, syal, celana 

pendek, rok, celana 

panjang, celana dalam, 

sweater, baju wol 

berkancing depan 

(kardigan), celana olahraga, 

kemeja wanita, gaun, 

pakaian renang; alas kaki, 

yaitu sepatu bot, sepatu, 

sandal, selop. 
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Penggugat menemukan pendaftaran Merek Dagang yang 

menyerupai merek penggugat sebagai berikut: 

1. Pendaftaran Merek Dagang  Registrasi Nomor 

IDM000197662 Kelas 25 (Segala macam pakaian jadi, baju, T-

Shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, 

dasi, kaos kaki, sweater); 

2. Pendaftaran Merek Dagang  Registrasi Nomor 

IDM000117734 Kelas 25 (Segala macam pakaian jadi, baju, T-

Shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, 

dasi, kaos kaki, sweater); 

Kedua pendaftaran Merek Dagang di atas terdaftar atas nama 

Tergugat melalui Turut Tergugat. Penggugat keberatan atas 

terdaftarnya kedua Merek Dagang tersebut atas nama Tergugat, 

mengingat kedua pendaftaran Merek Dagang di atas patut ditolak 

berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan berdasarkan fakta tersebut 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dinilai dengan 

membandingkan dan melihat dari adanya unsur dominan antara Merek 

Dagang ROLLING STONES , THE STONES dan LOGO atas nama 
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Penggugat dengan Merek Dagang dan atas nama Tergugat yang 

menimbulkan kesan adanya persamaan  

B. Dasar Hukum Penggugat 

Pendaftaran Merek Dagang di atas patut ditolak berdasarkan Pasal 

20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, yang mana disebutkan didalam pasal 20 bahwa 

merek tidak dapat didaftarkan apabila;  

Pertama, merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, 

peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau 

ketertiban umum; Kedua, merek tersebut sama dengan, berkaitan 

dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan 

pendaftarannya; Ketiga, merek tersebut memuat unsur yang dapat 

menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, 

tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan 

pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi 

untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;  Keempat, merek tersebut 

memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau 

khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; Kelima, merek 

tersebut  tidak memiliki daya pembeda; dan / atau; Keenam, merek 

tersebut merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. 

Pasal 21 juga menyebutkan bahwa permohonan merek harus ditolak 

jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada 
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keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau 

dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa 

tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi 

Geografis terdaftar.  

Permohonan juga harus ditolak apabila Merek tersebut rnerupakan 

atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau 

nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan 

tertulis dari yang berhak; merupakan tiruan atau menyerupai nama atau 

singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu 

negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan 

atau rnenyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh 

negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari 

pihak yang berwenang, dan permohonan juga ditolak jika diajukan oleh 

Pemohon yang beriktikad tidak baik. 

Lebih lanjut mengenai pembatalan merek telah diatur didalam  Pasal 

76, yang mana disebutkan bahwa Gugatan pernbatalan Merek terdaftar 

dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, Pemilik 

Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah 
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mengajukan Permohonan kepada Menteri, dan Gugatan pembatalan 

diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar. 

Pasal 77 juga menjelaskan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran 

Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Tetapi, gugatan pembatalan 

juga dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak 

baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi 

negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, 

dan ketertiban umum. 

C. Petitum Gugatan 

Dalam Gugatannya Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan beritikad baik 

dari seluruh Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES 

dan LOGO atas nama Pengguat baik di Indonesia maupun di dunia; 

3. Menyatakan Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES 

dan LOGO atas nama Pengguat tersebut baik secara umum maupun 

secara khusus yang disebutkan dalam Posita Gugatan ini sebagai 

Merek Dagang terkenal; 

4. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang  Registrasi 

Nomor IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang 
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 Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama 

Tergugat memiliki persamaan dengan Merek Dagang ROLLING 

STONES, THE STONES dan LOGO atas nama Penggugat yang 

merupakan Merek Dagang terkenal ; 

5. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang  Registrasi 

Nomor IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang 

Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama 

Tergugat telah diajukan dengan itikad tidak baik; 

6. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang  Registrasi 

Nomor IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang 

 Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama 

Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan 

segala akibat hukumnya ; 

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap 

keputusan ini dengan mencoret dan menghapus pendaftaran Merek 

Dagang  Registrasi Nomor IDM000197662 Kelas 25 dan 
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pendaftaran Merek Dagang  Registrasi Nomor 

IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat dari Daftar Umum 

Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya; 

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul 

dalam perkara ini. atau 

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat melalui Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara a quo 

berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat memberikan keputusan 

yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). 

3) Jawaban Tergugat 

1. Tergugat I 

Dalam Eksepsi: 

Tergugat dalam eksepsinya meminta kepada majelis hakim 

untuk menolak gugatan tersebut karena gugatan yang diajukan oleh 

penggugat telah melewati batas waktu yang mana sudah diatur di 

dalam Undang-undang Merek. 

Disebutkan dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 

2016 tentang merek dinyatakan bahwa Gugatan pembatalan 

pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Sedangkan 

berdasarkan Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang No.20 tahun 2016 

tentang merek dinyatakan bahwa Gugatan pembatalan dapat 
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diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik 

dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi 

negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, 

kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Berdasarkan Fakta hukum yang dapat dibuktikan secara nyata, 

merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 sesungguhnya 

telah didaftar sejak tanggal 8 Desember 1997 dan telah diperpanjang 

masa berlakunya sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan merek STONES 

+ Lukisan IDM000197662 telah didaftar sejak tanggal 17 

September 2007 dan telah diperpanjang masa berlakunya sebanyak 

1 (satu) kali. 

Dengan mempertimbangkan Pasal 77 Ayat 1, pengajuan 

gugatan pembatalan atas merek STONES & CO + Lukisan 

IDM000117734 yang merupakan perpanjangan dari Nomor 

428021, telah berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun dan merek 

STONES + Lukisan IDM000197662 telah berlaku selama 12 (dua 

belas) tahun, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah 

melewati batas waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan 

gugatan pembatalan merek yang diatur hanya 5 tahun sejak 

diterbitkannya sertifikat. Dan dengan mempertimbangkan Pasal 77 

Ayat 2, dimana pengajuan gugatan pembatalan atas merek STONES 

& CO + Lukisan IDM000117734 yang merupakan perpanjangan 

dari Nomor 428021, telah berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun 
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dan merek STONES + Lukisan IDM000197662 ditambah lagi 

bahwa atas merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 dan 

merek STONES + Lukisan IDM000197662 tidak pernah 

bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, 

maka pasal ini pun tidak dapat diterapkan sebagai dasar untuk 

mengajukan gugatan atas merek STONES & CO + Lukisan 

IDM000117734 dan merek STONES + Lukisan IDM000197662. 

2. Turut Tergugat (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) 

Dalam Eksepsi 

Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa) 

Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum 

Merek, benar telah terdaftar merek STONES, sebagai berikut : 

Merek STONES IDM000197662 terdaftar 11 Maret 2009, 

dengan filing date 17 September 2007, atas nama Tony Budiman 

(Tergugat) dengan kelas 25 untuk jenis barang : Segala macam 

pakaian jadi, baju, T-shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, 

kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, swater. 

Merek STONES & CO IDM000117734 terdaftar 11 April 2007, 

dengan filling date 08 Desember 2007, atas nama Tony Budiman 

(Tergugat) dengan kelas 25 untuk jenis barang: Bermacam-macam 

pakaian jadi, baju, T-Shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas 

kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater. 
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Berdasarkan penjelasan hukum dan fakta-fakta yang 

disampaikan di atas, apabila merek-merek STONES tersebut 

dimintakan pembatalannya maka gugatan sekarang ini telah 

kadaluarsa untuk diajukan gugatan yang bersifat pembatalan, 

sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis yang menyatakan Gugatan pembatalan pendaftaran 

Merek yang dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, mengingat merek yang 

merupakan obyek sengketa seperti dijelaskan di atas telah terdaftar 

lebih dari 10 tahun dan merek STONES nomor IDM000197662, 

merek STONES & CO nomor IDM000117734 yang merupakan 

objek gugatan telah dilakukan proses perpanjang perlindungan 

mereknya sehingga dengan demikian, secara hukum gugatan yang 

diajukan Penggugat sekarang ini telah melawati waktu 5 (tahun) dan 

secara hukum gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena 

telah kadaluarsa.  

Selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah 

dijelaskan diatas dengan demikian gugatan ini sangat layak untuk 

ditolak. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan tersebut atau setidak-

tidaknya tidak menerima gugatan tersebut. Melihat gugatan 

Penggugat diajukan pada tanggal 11 Juni 2019. Dengan demikian 
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mengacu kepada ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

pengajuan gugatan penggugat adalah Lewat Waktu atau Daluarsa 

karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun sehingga secara 

hukum gugatan penggugat adalah patut dinyatakan tidak dapat 

diterima. 

4) Pertimbangan Hakim 

DALAM EKSEPSI 

Majelis hakim Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 

mengajukan eksepsi yaitu : Eksepsi Mengenai Daluarsa : Gugatan Yang 

Diajukan Oleh Penggugat Telah Melewati Batas Waktu Yang Diatur Di 

Dalam Undang-Undang Merek. 

Terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 menyebutkan : bahwa Gugatan pembatalan dapat diajukan 

tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek 

yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan 

perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 

mempunyai itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran merek 

STONES & CO + Lukisan Sertifikat Nomor IDM000117734, kelas 25 

tercatat atas nama TONY BUDIMAN, bertempat tinggal di Komp. Kopo 

Permai I Blok B No. 30, Kab. Bandung, yang merupakan perpanjangan dari 
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Sertifikat STONES & CO + Lukisan Sertifikat Nomor IDM000117734, 

kelas 25; 

Majelis hakim menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam 

gugatannya mendalilkan bahwa merek merek STONES & CO + Lukisan 

Sertifikat Nomor IDM000117734, kelas 25 tercatat atas nama TONY 

BUDIMAN, diajukan dengan itikad tidak baik maka sudah memenuhi 

ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, 

sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. Dan 

karema eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat mengenai Gugatan 

Lewat Waktu (Daluwarsa) sama dengan eksepsi yang diajukan oleh 

Tergugat maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut kedalam 

pertimbangan ini. 

       Dalam Pokok Perkara  

Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan 

Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusanya nomor 279 PK/1992 

tanggal 6 Januari 1998, merek yang digunakan yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya dapat didiskripsikan sebagai berikut ; 

a. Sama bentuk ( Similiarity Of Form) 

b. Sama komposisi (Similiarity Of Composition ) 

c. Sama kombinsasi (Similiarity Of Combination ) 

d. Sama elemen ( Similiarity Of Elemnts ) 

e. Persamaan Bunyi ( Sound Similiarity ) 
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f. Persamaan ucapan ( Phonetic Similiarity ) 

g. Persamaan penampilan ( Similiarity in Appreance ) 

Dengan mempedomani hal – hal tersebut maka untuk menentukan 

suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau 

tidak adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat 

secara visual persamaan dan perbedaan – perbedaannya, memperhatikan 

ciri – ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga 

apabila merek – merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi 

peristiwa pelanggaran Merek ; 

Majelis hakim juga menimbang, bahwa pengertian merek adalah 

tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, 

kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentu 2 (dua) dimensi dan/atau 3 

(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih 

unsur tersebut maka konsumen sering kali hanya menyebut simbol yang 

paling menonjol pada kata tersebut misalnya unsur yang menonjol adalah 

angka maka yang disebut angka itu saja dan unsur yang menonjol itu yang 

menjadi kekuatan pembeda sehingga adanya persamaan pada bagiann itu 

saja bisa dianggap memiliki persamaan pada pokoknya ; 

Karena merek ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO 

milik Penggugat sudah terdatar di beberapa negara (bukti P-9 dan P-10) 

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Merek ROLLING STONES, THE 

STONES dan LOGO adalah merek terkenal dan oleh karena merek 
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ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO milik Penggugat telah 

didaftarkan di beberapa negara, dan melakukan investasi di beberapa negara 

serta promosi secara besar besaran maka menurut Majelis Hakim merek 

Penggugat adalah merek terkenal sehingga dengan demikian gugatan Para 

Penggugat beralasan dan patut dikabulkan. 

Majelis hakim juga menimbang karena merek dagang Registrasi 

Nomor IDM 000197662 dan Registrasi Nomor IDM 000117734 atas nama 

Tergugat Kelas 25 milik Tergugat didaftarkan atas itikad tidak baik maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2016, merek merek dagang Registrasi Nomor IDM 000197662 dan 

Registrasi Nomor IDM 000117734 atas nama Tergugat Kelas 25 milik 

Tergugat harus dibatalkan. Dan oleh karena merek dagang Registrasi 

Nomor IDM 000197662 dan Registrasi Nomor IDM 000117734 atas nama 

Tergugat dibatalkan maka memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk 

mencoret dan menghapus pendaftaran merek dagang tersebut dari Daftar 

Umum Merek dan Indikasi Geografis. 

Karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat 

sebagai pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar 

biaya yang timbul dalam perkara ini ; 
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5) Putusan 

M E N G A D I L I 

DALAM EKSEPSI 

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya 

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan beritikad baik dari 

seluruh Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan 

LOGO atas nama Pengguat baik di Indonesia maupun di 

dunia; 

3. Menyatakan Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan 

LOGO  atas nama Penggugat tersebut baik secara umum 

maupun secara khusus yang disebutkan dalam Posita Gugatan ini 

sebagai Merek Dagang terkenal; 

4. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang  Registrasi Nomor 

IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang  

Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat 

memiliki persamaan dengan Merek Dagang ROLLING STONES, THE 
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STONES dan LOGO  atas nama Penggugat yang merupakan 

Merek Dagang terkenal: 

5. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang  Registrasi Nomor 

IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang 

Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat telah 

diajukan dengan itikad tidak baik; 

6. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang  Registrasi Nomor 

IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang  

Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat dari 

Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat 

hukumnya; 

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap 

keputusan ini dengan mencoret dan menghapus pendaftaran Merek 

Dagang  Registrasi Nomor IDM000197662 Kelas 25 dan 

pendaftaran Merek Dagang  Registrasi Nomor IDM000117734 
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Kelas 25 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi 

Geografis dengan segala akibat hukumnya ; 

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam 

perkara ini sebesar Rp 2.401.000,00 (dua juta empat ratus satu ribu 

rupiah). 

4.2 Akibat Hukum Pembatalan Merek Terdaftar 

Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftar di Dalam Daftar Umum 

Merek yang telah melewati proses pendaftaran merek, dengan memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan 

didaftarkannya suatu merek, maka merek yang telah terdaftar akan 

mendapatkan sertifikat merek dan mempunyai hak atas merek tersebut, serta 

dilindungi oleh Negara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak yang 

diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi: (Sujatmiko, 

2011:183) 

1. Menciptakan hak tunggal (sole or single right); Hukum atau undang-

undang memberikan hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah 

dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain; 

2. Mewujudkan hak monopoli (monopoly right); dan Siapapun dilarang 

meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa 

tanpa izin pemilik merek; 

3. Memberi hak paling unggul (superior right); Hak superior merupakan hak 

yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh 
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karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi unggul dari 

merek orang lain untuk dilindungi 

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut sistem Konstitutif yang 

berarti merek dilindungi jika didaftarkan, dengan Prinsip First to File, yang 

berarti pendaftar pertama. Namun, prinsip First to File ini tidak berlaku mutlak, 

karena merek tersebut masih memungkinkan untuk dibatalkan pendaftarannya, 

hal ini guna melindungi kepentingan pemegang merek yang belum terdaftar 

namun mereknya dicuri dan didaftarkan oleh pihak yang beritikad tidak baik. 

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu 

pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran suatu merek 

dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak 

berdasarkan sertifikat merek. Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan 

berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (invalidity), kabatalan 

(nullity) atau gugatan pembatalan (retification/revocation action). Merek 

terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti 

yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut 

(absolute grounds) ataupun alasan relatif (relative grounds) (Jened, 2015:291). 

Nova Susanti, S.H, Kasie Pertimbangan Hukum dan Litigasi Merek dalam 

wawancara bersama peneliti menjelaskan bahwa Pembatalan Merek bersifat 

universal berlaku secara Internasional, karena Pembatalan Merek telah diatur 

di beberapa Konvensi Internasional, dan Negara yang menjadi anggota harus 

mengikuti aturan tersebut dengan meratifikasinya. 
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Pembatalan Merek sejatinya telah diatur didalam aturan Internasional, 

dalam Pasal 6 bis the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

(Konvensi Paris) yang menyatakan; 

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so 

permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel 

the registration, and to prohibit the use, of a trademark which 

constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to 

create confusion, of a mark considered by the competent authority of 

the country of registration or use to be well known in that country as 

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

Convention and used for identical or similar goods. These provisions 

shall also apply when the essential part of the mark constitutes a 

reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to 

create confusion therewith.” 

(Terjemahan)  

“Untuk perlindungan merek terkenal Negara Konvensi dapat menolak 

atau membatalkan pendaftaran atau melarang pemakaian suatu merek 

yang mengandung reproduksi, peniruan, penterjemahan, membuat 

meneyesatkan, atas suatu merek yg dipandang sebagai merek terkenal 

di suatu negara peserta konvensi, tanpa memandang digunakan utk 

barang yg sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku walaupun hanya 

suatu bagian penting saja dari suatu merek merupakan repoduksi atau 

jiplakan merek terkenal milik pihak lain.” 

Ketentuan tersebut telah jelas untuk menghindari terdaftarnya suatu merek 

yang merupakan hasil dari itikad tidak baik orang lain untuk meniru ataupun 

mereproduksi merek orang lain dengan maksud merugikan pemegang merek 

yang terdaftar, dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa Negara anggota 

Konvensi dapat menolak ataupun membatalkan merek yang didaftarkan dengan 

itikad tidak baik tersebut. 
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Melengkapi pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut, TRIP’s Agreement 

mengatur mengenai yang dimaksud merek terkenal, yang mana sering dijadikan 

sasaran tiruan merek lain, Pasal 16 ayat (2), menyatakan: 

“In determining whether a trademark is well-known, Members shall 

take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the 

public, including knowledge in the Member concerned which has been 

obtained as a result of the promotion of the trademark.”  

 

(terjemahan):  

“Dalam menentukan bahwa suatu merek dagang merupakan merek 

terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang tersebut 

pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan yang 

diperoleh Anggota dari kegiatan promosi dari merek dagang yang 

bersangkutan.” 

 

Pengaturan Pembatalan Merek di Indonesia sendiri diatur di dalam Pasal 

76-79 UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana dikatakan bahwa gugatan 

pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan 

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. 

Kemudian gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. akan tetapi 

gugatan pembatalan merek juga dapat diajukan tanpa batasan waktu apabila 

terdapat itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan 

dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, 

kesusilaan, dan ketertiban umum. 
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Rahmi Jened (2015:293) menyatakan bahwa ada beberapa alasan gugatan 

pembatalan merek, antara lain: 

4. Adanya itikad buruk dalam pendaftaran merek; 

5. Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena 

melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak dapat 

diterimanya pendaftaran merek (Pasal 20 UU No. 20/2016); 

6. Pendaftaran merek bertentangan dengan salah satu alasan relatif 

ditolaknya pendaftaran merek (Pasal 21 UU No. 20/2016). 

Eksistensi pembatalan merek di Indonesia sendiri masih banyak dijumpai, 

hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus pembatalan merek yang setiap tahunnya 

tak kunjung tetap, dan bahkan bisa dikatakan jumlahnya tidak sedikit. Data 

yang penulis dapatkan dari Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) 

gugatan pembatalan merek yang masuk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

selama kurun waktu 3 tahun terakhir, maka dapat dikatakan setidaknya ada 

sekitar 75 gugatan pembatalan merek setiap tahunnya yang masuk di 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.  

Tabel 4.2 Jumlah Gugatan Pembatalan Merek PN Jakarta Pusat 

No. Tahun Jumlah 

1.  2017 76 

2.  2018 67 

3.  2019 83 

Sumber: Kepaniteraan Niaga Jakarta Pusat 
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Hal ini berbanding lurus dengan data yang penulis dapatkan dari Direktorat 

Merek dan Indikasi Geografis yang menunjukkan bahwa ada sekitar  67 (enam 

puluh tujuh) merek yang dibatalkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, maka 

setidaknya ada sekitar 23 (dua puluh tiga) merek yang dibatalkan Direktorat 

Merek dan Indikasi Geografis setiap tahunnya. 

Tabel 4.3 Jumlah Pembatalan Merek 3 Tahun Terakhir 

No. Tahun Jumlah 

1.  2017 16 

2.  2018 28 

3.  2019  

(Sampai November) 

23 

Sumber: Sie Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek dan Indikasi 

Geografis 

Bahwa berdasarkan data yang penulis dapatkan tersebut menunjukkan 

bahwa pembatalan merek di Indonesia masih dapat dikategorikan banyak, hal 

ini tentu memiliki konsekuensi yuridis yang berlaku akibat pembatalan merek. 

Akibat Hukum yang terjadi akibat pembatalan merek yaitu; 

1. Merek Dicoret dari Daftar Umum Merek 

Dengan dibatalkannya suatu merek, merek yang dibatalkan tersebut 

akan dicoret dari Daftar Umum Merek, sehingga merek tersebut tidak lagi 

menjadi merek yang terdaftar, sehingga Pemegang Merek yang telah 

dibatalkan tidak bisa menggunakan mereknya lagi. 

Pencoretan ini diatur di dalam pasal 91-92 Undang-Undang Merek 

dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Dalam pasal 91 disebutkan 
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bahwa Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan 

setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Lebih lanjut pada Pasal 92 dikatakan bahwa Pembatalan atau 

penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret 

Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan 

tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Kemudian pembatalan atau 

penghapusan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik 

Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau 

penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat 

Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan Pencoretan 

Merek terdaftar diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 

2. Berakhirnya Perlindungan Hukum 

Dengan dibatalkannya suatu merek mengakibatkan sertifikat merek 

tidak berlaku lagi, sehingga perlindungan yang diberikan negara terhadap 

pemegang merek dianggap berakhir dan sudah tidak ada lagi. Jika 

sebelumnya pemegang merek diberikan hak eksklusif akan mereknya 

tersebut, ketika merek tersebut telah dibatalkan, maka hak itu hilang dan 

berganti kepemilikan, sehingga pemegang merek yang telah dibatalkan 



97 
 

 
 

tidak boleh menggunakan merek tersebut lagi kecuali diperjanjikan lain 

oleh pemilik merek milik penggugat. 

 

3. Akibat Terhadap Penerima Lisensi 

Pembatalan merek tidak hanya berakibat hukum terhadap pemegang 

mereknya saja, tetapi juga berakibat kepada pihak ketiga yaitu penerima 

lisensi. Agus Mardianto (2011:467) mengatakan bahwa Pembatalan 

pendaftaran merek akan berakibat berakhirnya perjanjian lisensi yang 

dibuat antara pemberi lisensi (yang mereknya sudah dibatalkan) dengan 

penerima lisensi. UU Merek dan Indikasi Geografis sebenarnya telah 

memberikan perlindungan kepada penerima lisensi merek yang beritikad 

baik, namun tidak menjelaskan mengenai definisi dari seorang penerima 

lisensi beritikad baik. Namun apabila dalam pelaksanaan perjanjian lisensi 

tersebut terjadi gugatan pembatalan terhadap kepemilikan Merek (yang 

didasarkan alasan bahwa merek yang bersangkutan memiliki persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhan) yang ditujukan kepada pemilik merek 

sekaligus pemberi lisensi merek, maka dalam hal ini kedudukan pihak 

penerima lisensi merek tidak akan terpengaruhi oleh putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap dalam sengketa gugatan merek tersebut. Dan 

apabila kedudukan pemberi lisensi merek sebagai pemilik merek dibatalkan 

melalui putusan hakim pengadilan niaga yang berkekuatan hukum tetap, 

maka pihak penerima lisensi merek akan tetap dapat melaksanakan 

perjanjian lisensi tersebut dan dengan persyaratan bahwa pembayaran 
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royalti pada periode selanjutnya akan dilanjutkan kepada pihak yang 

dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah. 

4. Kerugian yang dialami Pemegang Merek yang dibatalkan 

Terjadinya pembatalan merek sangatlah disayangankan karena 

menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemegang merek yang 

mereknya dibatalkan. Kerugian akibat pembatalan merek dapat dibagi 

menjadi 2, yaitu: 

(1) Kerugian Materiil 

Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung dengan 

angka, biasanya berkaitan dengan uang. Pemegang merek yang 

dibatalkan tidak bisa menggunakan mereknya lagi, akibatnya 

pemegang merek mengalami kerugian yang sangat besar, kerugian ini 

bisa berupa modal dalam membangun sebuah merek melalui promosi-

promosi atau iklan, kemudian barang yang sedang di produksi dengan 

menggunakan merek tersebut harus dihentikan, dan barang yang 

beredar di pasar dengan merek tersebut harus ditarik peredarannya, 

sehingga selain kehilangan modal untuk membangun suatu merek, 

pemegang merek juga kehilangan pendapatan ataupun keuntungan 

yang seharusnya didapat (Potential loss). 

(2) Kerugian Immateriil 

Kerugian immateril biasa disebut dengan kerugian moril, yaitu 

kerugian yang berasal dari usaha pemegang merek untuk membangun 

merek tersebut. Merek yang semula belum memiliki reputasi kemudian 
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dibangun dengan penuh usaha dan kesabaran sehingga mendapatkan 

citra yang baik bagi konsumen hilang oleh karena merek itu telah 

dibatalkan, sehingga pemegang merek tersebut harus membangun 

merek baru dari awal lagi tanpa reputasi. 

Konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu pembatalan merek merupakan 

suatu hal yang sejatinya harus diterima dan dilaksanakan oleh pemegang merek 

yang dibatalkan, namun apabila melihat kembali dalam proses pendaftaran 

merek itu sendiri, sebenarnya pemegang merek yang dibatalkan telah melewati 

beberapa proses pemeriksaan dalam pendaftaran merek, salah satunya adalah 

pemeriksaan terhadap syarat mengapa merek tidak dapat didaftarkan dan 

ditolak pendaftarannya (Pasal 20-21), yang mana syarat inilah yang digunakan 

sebagai dasar dalam pembatalan merek. 

Berdasarkan bunyi Pasal 20 dan 21 dapat diketahui bahwa melalui pasal ini 

telah dikatakan secara tegas dan jelas bahwa merek harus ditolak dan tidak 

dapat diterima jika tidak dapat memenuhi syarat yang telah disebutkan di dalam 

kedua pasal tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa jika merek itu dibatalkan 

karena berdasarkan Pasal 20 dan 21 mengapa merek tersebut bisa lolos dalam 

proses pendaftaran dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek. 

Peneliti mencoba mengaitkan fenomena pembatalan merek oleh Direktorat 

Merek dan Indikasi Geografis dengan Teori Keadilan milik John Rawls, dimana 

menurut John Rawls dalam (Nasution, 2014:125-126) mengatakan bahwa ada 

tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama, prinsip 
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kebebasan yang sama bagi setiap orang (principle of greatest equal liberty), 

Kedua prinsip perbedaan (the difference principle), Ketiga prinsip persamaan 

yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (the principle of fair 

equality of opportunity). 

Prinsip kebebasan bagi setiap orang (principle of greatest equal liberty) jika 

dikaitkan dengan fenomena pembatalan merek, peneliti beranggapan bahwa 

prinsip ini belum terpenuhi, hal ini disebabkan hilangnya kebebasan seorang 

pemegang merek atas haknya setelah mereknya dibatalkan, yang mana 

sebelumnya diberikan negara melalui pendaftaran merek. 

Prinsip Perbedaan (the difference principle), peneliti beranggapan bahwa 

pemerintah belum mampu membedakan mana yang termasuk ke dalam hak 

yang bersifat mutlak, dan hak yang bersifat sementara. Dalam pendaftaran 

merek, Hak Atas Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual, 

dimana Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat yang mutlak. Pemerintah 

seharusnya lebih berhati-hati dalam menerbitkan Sertifikat Merek, karena sifat 

dasar Hak Atas Merek adalah hak yang mutlak, dan harus dilindungi 

keberadaannya, sehingga fenomena pembatalan merek tidak relevan dengan 

sifat mutlak Hak Merek itu sendiri. 

Prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap 

orang (the principle of fair equality of opportunity). Dalam prinsip ini dikatakan 

bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dengan yang 
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lainnya. Dalam hal pembatalan merek, prinsip ini terlihat samar-samar dan 

tidak konsisten dalam penerapannya. Jika kita melihat prinsip pendaftaran 

merek yaitu First to File (pendaftar pertama) maka siapa yang mendaftarkan 

mereknya pertama kali adalah pemilik merek tersebut, namun hal ini tidak 

sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih banyak terjadi pembatalan 

merek karena alasan lain yang membuat pendaftar pertama itu kehilangan 

mereknya, seperti merek asing yang melakukan gugatan pembatalan terhadap 

merek local yang terdaftar lebih dulu, akan tetapi dimenangkan oleh merek 

asing, dengan alasan merek terkenal, hal ini tentu menunjukkan bahwa prinsip 

persamaan kesempatan bagi setiap orang masih belum dilaksanakan dengan 

baik dalam proses pembatalan merek. 

Maka berdasarkan pendapat John Rawls tersebut, cara yang adil untuk 

mempersatukam berbagai macam kepentingan yang berbeda yaitu dengan 

menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan 

perhatian yang istimewa kepada kepentingan itu sendiri (Adi, 2008:34-35). 
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4.3 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst 

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu 

pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu 

merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak 

berdasarkan sertifikat merek. Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan 

berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (invalidity), kabatalan 

(nullity) atau gugatan pembatalan (retification/revocation action). Merek 

terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti 

yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alas an absolut 

(absolute grounds) ataupun alasan relatif (relative grounds) (Jened, 

2015:291). 

Pengaturan Pembatalan Merek diatur di dalam Pasal 76-79 UU Merek dan 

Indikasi Geografis, dimana dikatakan bahwa gugatan pembatalan merek 

terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.  

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek adalah pihak yang 

memiliki legal persona standi in judicio (Jened, 2015:291-292), yaitu: 

c. Pihak yang berkepentingan (Pasal 76 ayat (1) UU No. 20/2016) 

d. Pemilik merek tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan pendaftaran 

merek (Pasal 76 ayat (2) UU No. 20/2016). 

Alasan gugatan pembatalan merek adalah (Jened, 2015: 293) : 

1. Adanya itikad buruk dalam pendaftaran merek; 
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2. Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena 

melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak dapat 

diterimanya pendaftaran merek (Pasal 20 UU No. 20/2016); 

3. Pendaftaran merek bertentangan dengan salah satu alasan relatif 

ditolaknya pendaftaran merek (Pasal 21 UU No. 20/2016). 

Adapun yang menjadi alasan absolut Merek tidak bisa didaftar jika: 

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

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

dimohonkan pendaftarannya; 

c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, 

kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa 

yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas 

tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 

d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau 

khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; 

e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 

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

Alasan relatif permohonan merek ditolak jika merek tersebut memiliki 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: 

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
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b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis 

yang memenuhi persyaratan tertentu; atau 

d. Indikasi Geografis terdaftar. 

Permohonan ditolak jika Merek tersebut: 

a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, 

foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak; 

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, 

lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional 

maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 

berwenang; atau 

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

yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 

Mengenai jangka waktu, gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. 

akan tetapi gugatan pembatalan merek juga dapat diajukan tanpa batasan waktu 

apabila terdapat itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan 

bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
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Sengketa merek yang terdapat dalam Putusan Nomor 

33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah sengketa merek antara merek 

dagang ROLLING STONES dan THE STONES melawan merek dagang 

STONES dan STONES & CO. 

ROLLING STONES dan THE STONES + Logo  merupakan 

merek dagang yang dimiliki oleh MUSIDOR B.V, sebuah Perusahaan yang 

berdiri berdasarkan Undang-Undang Negara Kerajaan Belanda, berkedudukan 

di Herengracht 566, 1017 CH AMSTERDAM, The Netherlands, yang 

merupakan penerus hak dari John Parsche. Selain itu MUSIDOR B.V adalah 

Pemilik dan juga pemegang atas segala Hak Kekayaan Intelektual terkait 

dengan grup musik rock “The Rolling Stones”, diseluruh dunia. 

Sedangkan STONES  dan STONES & CO  merupakan 

merek dagang yang dimiliki oleh TONY BUDIMAN, seorang warga negara 

Indonesia, yang berkedudukan di Komplek Kopo Permai I Blok B No. 30,Kab. 

Bandung, berdasarkan Petikan Resmi pendaftaran Merek Dagang, Registrasi 

Nomor IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang, Registrasi 

Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama TONY BUDIMAN yang 

diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. 

Mengenai status pendaftaran dari keempat merek tersebut semuanya 

sama-sama telah terdaftar di dalam Data Umum Merek. Hanya saja Merek 

STONES dan STONES & CO terdaftar lebih dulu, dimana kedua merek telah 
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terdaftar dan dilindungi oleh negara sejak 8 Desember 1997 dalam kelas 

barang 25 yaitu pakaian. Akan tetapi, keberadaan kedua merek tersebut yang 

telah ada sejak 22 (dua puluh dua) tahun tersebut harus dicabut dari Daftar 

Umum Merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga yang dalam hal ini 

berasal dari MUSIDOR. B.V, Pemilik Hak Merek ROLLING STONES dan 

THE STONES, dan juga pemilik segala Hak Kekayaan Intelektual terkait 

dengan grup musik rock “The Rolling Stones” diseluruh dunia. 

Salah satu faktor yang sangat dikenal dan merupakan kekhasan tersendiri 

dari grup ; Musik The Rolling Stones adalah LOGO  yang merupakan 

lukisan ciptaan John Pasche pada tahun 1970, seorang Desainer Grafis dari 

Inggris yang terinspirasi dari karakteristik wajah Mick Jagger selaku vokalis 

dari The Rolling Stones. LOGO yang diciptakan John Parsche sendiri, telah 

dialihkan hak kepemilikannya dari John Parsche kepada MUSIDOR B.V 

melalui Perjanjian Jual-Beli pada tahun 1976; dan LOGO pertama kali 

diperkenalkan kepada publik pada tahun 1971, di cover art dari album Sticky 

Finger yang dirilis pada tahun 1971 dan menjadi populer dan terus digunakan 

hingga saat ini dan kemudian lukisan asli LOGO yang pertama kali dilukis 

oleh John Parsche ini dilelang di Museum Victoria & Albert London seharga 

£ 51.000; 

Selaku pemegang seluruh Hak Kekayaan Intelektual dari grup musik The 

Rolling Stones, MUSIDOR B.V merupakan pemegang Hak Eksklusif atas 

pendaftaran Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO 
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di negara-negara Uni Eropa (mencakup Austria, Belgia, Bulgaria, 

Kroasia, Republik Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, 

Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, 

Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, 

Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris), Swiss, Montenegro, Serbia, Republik 

Rakyat Tiongkok, Meksiko, Kanada, Filipina, Rusia, Argentina, Australia, 

Brazil, Chile, Ekuador, Hong Kong, India, Jepang, Makau, Selandia Baru, 

Norwegia, Peru, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, 

Amerika Serikat dan Venezuela. Dan untuk di wilayah Indonesia sendiri, 

MUSIDOR. B.V telah memiliki berbagai pendaftaran Merek Dagang / Jasa di 

beberapa kelas barang, dimana permohonan dari masing-masing dimulai dari 

tahun 2013 dan mulai terdaftar dari tahun 2015 sampai tahun 2017 secara 

berturut-turut. 

Objek sengketa merek ini terletak pada penamaan kata “STONES” dan 

Logo yang berupa Lidah Menjulur. Dimana kata “STONES” sendiri 

merupakan suatu penamaan yang diambil dari penamaan grub band ROLLING 

STONES, dan Logo Lidah Menjulur merupakan suatu Ikon dari grub band 

ROLLING STONES, dan oleh karena MUSIDOR B.V adalah pemegang 

segala Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan grup bang ROLLING 

STONES, maka MUSIDOR B.V keberatan dengan terdaftarnya Merek 

STONES dan STONES & CO milik Tony Budiman di Daftar Umum Merek. 
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Apabila kita melihat dari sistem pendaftaran merek itu sendiri menganut 

sistem konstitutif yang artinya merek mendapatkan perlindungan karena 

melakukan pendaftaran. Sistem konstitutif itu sendiri juga didukung dengan 

prinsip First to File, yang artinya pendaftaran merek tersebut berdasarkan 

prinsip pertama kali melakukan pendaftaran.  Dalam kasus antara merek 

ROLLING STONES dan THE STONES melawan STONES dan STONES & 

CO dapat dilihat bahwa merek STONES dan STONES & CO mendapat 

perlindungan karena melakukan pendaftaran dan terdaftar lebih dahulu dari 

merek ROLLING STONES dan THE STONES. Maka oleh karena itu merek 

ROLLING STONES dan THE STONES seharusnya tidak dapat didaftarkan 

karena telah ada merek yang terdaftar yang mirip yang terdaftar di kelas barang 

yang sama. Namun, Putusan Pengadilan Niaga justru membatalkan merek 

STONES dan STONES & CO dengan alasan didaftarkan dengan itikad tidak 

baik, dan juga menyerupai merek terkenal yang sejenis. 

Majelis Hakim menganggap merek ROLLING STONES dan THE 

STONES merupakan Merek Terkenal karena telah terdaftar di beberapa 

negara di dunia, dan telah melakukan investasi secara besar-besaran, sehingga 

majelis hakim berpendapat bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal. 

Kemudian karena merek ROLLING STONES dan THE STONES adalah 

merek terkenal, maka Majelis Hakim menganggap bahwa merek STONES dan 

STONES & CO didaftarkan dengan itikad tidak baik, dan memiliki persamaan 

pada pokoknya dengan merek terkenal tersebut.  
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Ketentuan mengenai Merek Terkenal telah diatur dalam The Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property (“Konvensi Paris”). 

Dalam Pasal 6 bis yang menyatakan bahwa:  

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation 

so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel 

the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes 

a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, 

of a mark considered by the competent authority of the country of 

registration or use to be well known in that country as being already the 

mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for 

identical or similar goods. These provisions shall also apply when the 

essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-

known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”  

(terjemahan): 

 “Untuk perlindungan merek terkenal negara Konvensi dapat 

menolak atau membatalkan pendaftaran atau melarang pemakaian suatu 

merek yang mengandung reproduksi, peniruan, penterjemahan, membuat 

meneyesatkan, atas suatu merek yg dipandang sebagai merek terkenal di 

suatu negara peserta konvensi, tanpa memandang digunakan utk barang 

yg sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku walaupun hanya suatu 

bagian penting saja dari suatu merek merupakan repoduksi atau jiplakan 

merek terkenal milik pihak lain.” 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis juga telah mengatur mengenai perlindungan Merek Terkenal, 

dimana dikatakan didalam Pasal 21 bahwa Permohonan Merek ditolak jika 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 

terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis, atau untuk barang dan/atau jasa 

tidak sejenis yang memenuhi syarat tertentu. 
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Aturan lain yang mengatur mengenai merek terkenal juga termuat dalam 

Pasal 16 (2) Perjanjian TRIP’s, yang kemudian melengkapi Pasal 6 bis 

Konvensi Paris di atas mengatur sebagai berikut:  

“In determining whether a trademark is well-known, Members shall 

take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of 

the public, including knowledge in the Member concerned which has been 

obtained as a result of the promotion of the trademark.”  

 

(terjemahan): 

 “Dalam menentukan bahwa suatu merek dagang merupakan merek 

terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang tersebut 

pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan yang 

diperoleh Anggota dari kegiatan promosi dari merek dagang yang 

bersangkutan.” 

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan 

mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Joint 

Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known 

Marks bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah 

merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu: (1) tingkat pengetahuan atau 

pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat; (2) durasi, 

tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek; (3) durasi, tingkat dan 

wilayah geografis dari promosi merek; (4) durasi dan wilayah geografis dari 

segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek; (5) nilai merek; (6) 

catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut (Purwaka, 2017:22). 

Selanjutnya definisi merek terkenal juga terdapat dalam Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02- HC.01.01 Tahun 
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1987, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Merek terkenal adalah merek 

dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh 

seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu, dari Pasal ini dapat dilihat 

2 (dua) unsur yang mengakibatkan suatu merek dengan jenis barang tertentu 

dianggap sebagai merek terkenal yaitu, 1) telah lama dikenal, dan 2) dipakai 

di Indonesia”. Selain itu, keterkenalan suatu merek atas dasar adanya 

pendaftaran merek di berbagai negara didukung dengan adanya 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1486 

K/Pdt/1991 bertanggal 28 Nopember 1995 memberikan kriteria hukum 

tentang merek terkenal, yakni: “Suatu merek termasuk dalam pengertian well 

known mark pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut berada keluar 

dari batas-batas regional membuka sampai batas-batas transnasional; karena 

apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, merek 

dikualifikasi sebagai merek terkenal karena telah berada sampai ke batas-

batas di luar negara asalnya” (Purwaka, 2017:23) 

Kantor Merek China mempunyai kriteria yang lebih rinci dalam 

menentukan terkenal atau tidaknya suatu merek, yaitu; (Syahputra, 1997;21-

22) 

1. Ruang lingkup daerah geografis di mana merek tersebut dipakai;  

2. Jangka waktu merek tersebut dipakai; 

3. Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakaian merek;  

4. Pengetahuan masyarakat tentahg merek tersebut;  
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5. Status merek tersebut apakah telah terdaftar di negara lain;  

6. Biaya pengeluaran dari iklan berikut daerah jangkauan iklan tersebut;  

7. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi 

merek tersebut; dan  

8. Kemampuan pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik 

dari merek yang dipakainya. 

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan Yuriprudensi 

Mahkamah Agung R.I dalam putusanya nomor 279 PK/1992 tanggal 6 Januari 

1998, merek yang digunakan yang mempunyai persamaan pada pokoknya 

dapat didiskripsikan sebagai berikut ; 

a. Sama bentuk ( Similiarity Of Form) 

Majelis hakim mempertimbangkan bentuk lidah menjulur yang terdapat 

dalam logo merek STONES dan STONES & CO menyerupai dan identik 

dengan logo dari merek ROLLING STONES dan STONES & CO, 

sehingga majelis hakim beranggapan bahwa antara merek kedua pihak 

tersebut memiliki persamaan bentuk. 

b. Sama komposisi (Similiarity Of Composition ) 

Majelis hakim juga mempelajari mengenai komposisi dari merek kedua 

pihak tersebut, dimana dalam merek STONES dan STONES & CO 

memiliki komposisi yang sama dengan merek ROLLING STONES dan 

THE STONES. 
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c. Sama kombinsasi (Similiarity Of Combination ) 

Apabila dilihat dari pengertian merek, maka yang dapat dikatakan 

sebagai sebuah merek adalah tanda, logo, tulisan atau bentuk ataupun 

gabungan dari itu yang membentuk menjadi sebuah kombinasi. Apabila 

membandingkan merek kedua pihak tersebut, maka akan ditemukan suatu 

kombinasi yang sama, yaitu unsur Logo yang berbentuk lidah menjulur, 

dan sebuah penamaan yang sama yaitu kata “STONES” dari masing-

masing merek, sehingga jika dilihat dari kombinasinya, merek-merek 

tersebut identic satu sama lain. 

d. Sama elemen ( Similiarity Of Elemnts ) 

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa merek-merek tersebut juga 

identik satu sama lain jika dilihat dari elemen-elemen yang terdapat pada 

merek tersebut. Sehingga persamaan kedua elemen tersebut menurut 

Majelis Hakim telah terpenuhi. 

e. Persamaan Bunyi ( Sound Similiarity ) 

Persamaan bunyi ialah persamaan yang terlihat ketika merek tersebut 

dibunyikan, merek-merek ini memang bukanlah barang penghasil suara, 

namun jika orang lain membaca merek tersebut akan menimbulkan suatu 

persamaan bunyi ucapan dari kedua merek tersebut. 

f. Persamaan ucapan ( Phonetic Similiarity ) 

Persamaan ucapan yang biasanya menjadikan suatu merek yang 

memiliki persamaan membuat masyarakat bingung akan kehadiran merek 

tersebut. Unsur kata “STONES” dalam setiap merek tersebut 
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menimbulkan suatu persamaan ucapan ketika orang lain menyebut salah 

satu merek tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa 

antara merek-merek para pihak tersebut meliki persamaan ucapan. 

g. Persamaan penampilan ( Similiarity in Appreance ) 

Persamaan tampilan ini sama seperti persamaan bentuk yang 

sebelumnya telah penulis jabarkan diatas, majelis hakim melihat bahwa 

dengan adanya logo lidah menjulur di masing-masing merek tersebut, 

kemudian dipadukan dengan unsur kata “STONES” maka akan 

menimbulkan suatu persamaan pada tampilan merek-merek tersebut. 

Yurisprudensi tersebut sejalan dengan World Trade Mark Symposium di 

Cannes pada Tahun 1992 yang juga memberikan beberapa unsur yang dapat 

dijadikan sebagai suatu patokan untuk menilai persamaan pada pokoknya, 

yaitu persamaan penampilan (similarity of appearance); persamaan bunyi 

(sound similarity); persamaan konotasi (connotation similarity); persamaan 

kesan dalam perdagangan (similarity in commercial impression); dan 

persamaan jalur perdagangan (trade cannel similarity). Sedangkan Wayne 

Covell memberikan beberapa indikator untuk menilai persamaan pada 

pokoknya: persamaan visual (visual similarity), persamaan kemasan 

(packaging similarity), persamaan dalam asosiasi (similarity in association), 

dan persamaan fungsi serta pemakaian (similarity in function and use) (Utomo, 

2011:222-223). 
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Selain beberapa unsur yang disebutkan diatas, ada juga beberapa teori yang 

dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah merek memiliki persamaan 

pada pokoknya atau tidak dengan merek lain. Salah satu doktrin tersebut adalah 

doktrin Nearly Resembles, yaitu doktrin yang menganggap suatu merek 

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain jika merek tersebut 

terdapat atau memiliki kemiripan (identical) atau hampir menyerupai merek 

orang lain. Faktor yang paling utama pada doktrin ini dapat dilihat jika 

pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini 

menimbulkan kebingungan nyata (actual confusion) atau menyesatkan 

(deceive) masyarakat dalam hal ini konsumen. Sehingga menimbulkan kesan 

seolah-olah merek tersebut berasal dari produsen yang sama (Yuhassari, 

2004:206-207). 

Selain karena alasan merek STONES dan STONES & CO menyerupai 

merek terkenal, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst juga berpendapat bahwa merek 

tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik dalam proses pendaftarannya. Hal 

ini dikarenakan Merek ROLLING STONES dan THE STONE telah 

membuktikan keterkenalannya, dan sudah terdaftar di banyak negara di dunia. 

Sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa merek STONES dan STONES & 

CO berusaha mengambil keuntungan dengan keterkenalan merek tersebut. 

Penjelasan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 disebut 

bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga 
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dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau 

mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi 

persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Bahwa 

dengan merujuk pada penjelasan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 

2016 diatas dapatlah dikemukakan dua hal pokok untuk menentukan adanya 

itikad tidak baik tersebut, yaitu :  

1. Adanya niat yang dilandasi kepentingan usaha dan sekaligus merugikan 

pihak lain; 

2. Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau 

menjiplak atau menumpang ketenaran merek lain; 

Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek merupakan hal yang tidak 

dapat ditolerir dan harus ditolak karena merupakan suatu bentuk tindakan 

curang yang merugikan pemilik merek yang sesungguhnya. Itikad tidak baik 

dalam pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Maulana, 

2007:72): 

1. Tindakan/perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan 

pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual 

dipasaran. 

2. Merupakan suat perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi 

merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran tersebut 

dengan tujuan agar pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut 
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memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan kerugian 

yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut 

yang ditirunya. 

3. Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut dengan 

sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya prinsip 

dasar pendaftaran merek dalam hal itikad baik dalam melakukan 

pendaftaran merek, sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek 

yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai 

jual yang baik di pasaran. 

Secara umum jangkauan pengertian iktikad tidak baik menurut Amalia 

Rooseno dalam (Yuhassari, 2004:221) meliputi perbuatan “penipuan” (fraud), 

rangkaian “menyesatkan” (misleading) orang lain, serta tingkah laku yang 

mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga 

diartikan sebagai perbutan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai 

suatu tujuan yang tidak jujur (dishonesthy purpose). Dalam pengkajian merek, 

setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng 

kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, 

penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (unauthorized use) yang 

secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai 

persaingan curang (unfair competition) serta dinyatakan sebagi perbuatan 

mencari kekayaan secara tidak jujur (unjust enrichment). 
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Dengan kedua dasar Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu mengenai alasan menyerupai 

merek terkenal, dan itikad tidak baik dalam pendaftaran, penulis berpendapat 

bahwa Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim telah mengakomodir 

semua aturan-aturan terkait yang mengatur tentang Pembatalan Merek, dan 

Penulis juga beranganggapan bahwa Pertimbangan Hakim tersebut sudah 

cukup luas, sehingga penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim 

tersebut, yang mana dalam Putusannya Majelis Hakim membatalkan 

pendaftaran Merek STONES  IDM 000197662 dan Merek STONES 

& CO  IDM 000117734 karena kedua merek tersebut telah terbukti 

mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik dengan meniru merek 

ROLLING STONES dan THE STONE + LOGO. 

Terkait dengan Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 

33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst penulis mencoba mengaitkan dengan 

Teori Hak Alami (Natural Right Theory) dari John Locke yang mengatakan 

bahwa pada dasarnya manusia adalah agen moral menyatakan lebih tegas 

bahkan sampai pada tubuh manusia sendiripun merupakan sebuah kekayaan 

(property). Hak Alami tersebut dapat dikatakan sebagai The Absolute 

Ownership yang merupakan konsep kepemilikan yang perlu mendapat 

perlindungan. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara 
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merupakan salah satu bentuk upaya untuk melindungi hak dari pemilik merek 

yang sesungguhnya. Dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh 

Majelis Hakim hal ini membuktikan bahwa hak yang dilindungi tersebut adalah 

hak yang mutlak sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam memeriksa perkara 

tersebut. 

Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.Sus. 

Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penulis sangat setuju dengan segala bentuk 

pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim, hal ini dikarenakan 

Penulis melihat bahwa dalam pertimbangan Mejelis Hakim tersebut telah sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan merek baik yang berlaku nasional maupun 

internasional, dan Majelis Hakim menggunakan beberapa doktrin untuk 

menyempurnakan putusan tersebut, sehingga menurut Penulis Putusan tersebut 

telah menjamin keadilan sebagai bentuk perlindungan merek. Prinsip kehati-

hatian dan penuh pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut 

peneliti bisa menjadi perisai dalam upaya untuk melindungi hak merek, oleh 

karena itu peneliti berharap agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lebih 

berhati-hati dan mempertimbangan secara matang dalam memberikan hak 

merek kepada pemohon pendaftaran merek, hal ini merupakan bentuk 

Perlindungan Hukum yang bersifat preventif yang diharapkan dapat mencegah 

ataupun mengurangi angka pembatalan merek yang jumlahnya cukup banyak 

hingga saat ini, sehingga hak atas merek yang bersifat mutlak tersebut bisa 

terlindungi dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 . Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan 

tentang “Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek 

Oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Terhadap 

Putusan Nomor 33 / Pdt . Sus . Merek / 2019 / PN . Jkt . Pst)”, maka 

dapatdisimpulkan sebagai berikut; 

1. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan merek adalah poncoretan 

merek tersebut dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan terhadap 

merek tersebut, selain berakhirnya perlindungan terhadap merek tersebut, 

berakibat juga pada penerima lisensi, yang mana perjanjian lisensi 

tersebut harus juga dianggap telah berakhir. Lebih lanjut pembatalan 

merek juga berakibat pada kerugian bagi pemegang merek yang 

dibatalkan, dimana kerugian ini meliputi kerugian materiil dan juga 

kerugian immateriil.  

2. Pembatalan Merek STONES dan STONES & CO dalam Putusan Nomor 

33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan Pasal 76-77 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, Dalam Pasal 76 ayat (1) dikatakan bahwa Gugatan Pembatalan 
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Merek diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan 

dalam Pasal 20-21, dimana Merek STONES dan STONES & CO telah 

terbukti melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3), dan melakukan peniruan 

terhadap merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf 

b dan c yang mengatakan bahwa permohonan merek ditolak jika 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ataupun 

tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, dimana kata 

“STONES” dan Logo Lidah Menjulur merupakan kombinasi dari Merek 

ROLLING STONES dan THE STONES yang dijadikan objek tiruan 

merek tersebut.  

5.2 . Saran 

1. Bagi para pelaku usaha hendaklah mendaftarkan mereknya dengan 

itikad baik, dan kejujuran agar mereknya terhindar dari pembatalan 

merek. 

2. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

harus lebih berhati-hati dan memperhatikan proses pemeriksaan 

pendaftaran merek, sehingga terhindar dari kesalahan yang bisa 

berakibat pada pembatalan merek, dan lebih menjamin perlindungan 

hak terhadap para pemegang merek terdaftar. 
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