
3 Tahasak Sahay, Perlindungan Merek Dalam Perspektif Undang-Undang No. 
15 Tahun 2001 Tentang Merek, Jurnal Ranying Bunu, Vol. 2, No. 3, November 2007, h. 
66. 

2 Atika Sandra Dewi, Kekuatan Hukum Merek yang Didajtarkan atas Dasar 
ltikad Tidak Baik, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Sumatera Utara, Medan, 2011, h. 1. 

I Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic), Undang-Undang HaKJ Indonesia, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 378. 

Merek sebagai salah satu bagian dari HKI mempunyai peranan 

yang sangat penting karena dengan penggunaan merek atas barang-barang 

yang diproduksi maka akan dapat membedakan asal-usul mengenai produk 

suatu barang dan jasa.2 Bicara tentang merek berarti bicara tentang tanda 

pengenal dalam dunia perdagangan. Tanda pengenal ini berfungsi untuk 

membedakan suatu produk satu dengan yang lain yang dikeluarkan oleh 

perusahaan yang berbeda. Produsen yang ingin menjual produknya juga 

hams mempunyai merek, tanpa adanya merek ia akan kesulitan 

memperkenalkan produknya kepada masyarakat konsumen.3 Terdapatnya 

Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat menjadi 

HKI adalah merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang 

dapat dalam bentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan 

praktis suatu ide. Penciptaan suatu HKI akan membutuhkan banyak waktu, 

bakat, dan juga uang untuk membiayainya. Jika tidak ada perlindungan 

atas kreativitas intelektual yang dibuat tersebut maka tiap orang dapat 

meniru dan menyalinnya secara bebas hak milik orang lain tanpa batasan. 

Hal ini dapat berakibat tidak adanya insentif bagi para penemu untuk 

mengembangkan kreasi-kreasi baru.1 

1. Latar Belakang 

BABI 
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4Indo Trademark, Se/amat Datang di Situs Kami, <http://indotrademark.com/>, 
diakses pada tanggal 2 Februari 2012. 

5 Atika Sandra Dewi, op. cit., h. 5. 

Di Indonesia pengaturan atas merek telah beberapa kali 

mengalami perubahan dan penambahan Undang-undang Merek 

Akibat adanya peniruan, pembajakan ataupun pemalsuan merek, 

maka perdagangan tidak akan berkembang dengan baik. Dikarenakan 

masih tingginya tingkat pelanggaran HKI di negara kita maka pemerintah 

perlu memperhatikan tiga faktor yang bisa meningkatkan kepercayaan 

para investor asing agar mau menginvestasikan modalnya di Indonesia, 

yaitu stabilitas dalam bidang politik, keamanan serta adanya penegakan 

hukum. Penegakan hukum inilah yang berfungsi sebagai perlindungan 

oleh sebab itu hukum hams dilaksanakan. 

Tahap suatu merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang 

dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadikan merek tersebut 

sebagai suatu aset perusahaan adalah tahap yang sangat diharapkan baik 

oleh pihak produsen maupun pemilik merek, tahapan ini disebut sebagai 

ekuitas merek. Setelah suatu perusahaan mencapai tahap yang menjadikan 

mereknya dikenal luas oleh masyarakat maka dapat menimbulkan adanya 

kompetitor yang beritikad tidak baik (bad faith) untuk melakukan 

persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan atau dengan 

cara pemalsuan produk bermerek dengan tujuan mendapatkan keuntungan 

dagang dalam waktu yang singkat. Apabila terjadi pemalsuan terhadap 

merek maka perdagangan tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik 

dan dampaknya akan semakin memperburuk citra Indonesia sebagai 

negara dengan pelanggaran HKI yang cukup tinggi.' 

suatu merek akan dapat lebih memudahkan konsumen membedakan 

produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain berkaitan 

dengan kualitasnya, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lainnya yang 

melekat pada suatu merek.4 
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7 Indonesia, Undang-Undang Nomorl5 Tahun 2001 tentang Merek (VU Merek), 
Pasal I butir I. 

6 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 
Rights), Cetakan IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 329-330. 

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu 

produk tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek (UU Merek), disebutkan dalam Pasal 1 bahwa "Merek adalah 

tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.t" 

Dalam konsiderans Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 bagian 

menimbang butir a, menyatakan bahwa: "Bahwa di dalam era 

perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang 

telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, 

terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat." Mengapa merek 

dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat? Dengan 

adanya merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal 

muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk itu 

original atau asli.6 

sedemikian rupa yaitu sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 

kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81), dan kemudian diubah lagi 

dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 

1997 Nomor 31), dan yang terakhir dengan diundangkannya Undang 

undang Nomor 15 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 

110). Perubahan tersebut dimaksudkan agar dapat mengikuti era 

perdagangan global juga untuk mempertahankan iklim persaingan usaha 

yang sehat. Hal tersebut membuktikan bahwa peranan merek sangatlah 

penting sehingga dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih luwes dan 

memadai sebagai tindak lanjut dari penerapan konvensi-konvensi 

internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 
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10 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Jntelektual, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 123. 

9 Dwi Rezki Sri Astarini, op, cit., h. 10; dikutip dari Sudargo Gautama, Hak 
Merek Dagang Menurut Perjanjian TR!Ps-GA TT dan Undang-undang Merek RI, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 19. 

8 World Intellectual Property Organization, Jakarta, Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
bekerja sama dengan Japan International Co-operation Agency, Pedoman Pengembangan 
Kebijakan Kekayaan Jntelektual bagi Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan, 2007, h. 13. 

Prinsip-prinsip penting yang dijadikan suatu pedoman berkenaan 

dengan pendaftaran suatu merek adalah perlunya itikad baik (goodfaith) 

Suatu Merek dilindungi apabila didaftarkan di Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pemilik suatu merek terdaftar 

memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa seizin 

dan sepengetahuannya untuk memakai merek yang sama untuk jenis 

barang atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.9 Merek Terdaftar 

menunjukkan legalitas bagi pemiliknya, yang berarti hukum menganggap 

sah, melindungi dan memberikan kepastian bahwa orang/badan yang 

mendaftarkan mereknya adalah sebagai pemilik yang berhak atas merek. 

Bagi pihak lain yang ingin mencoba menggunakan merek yang sama 

pada pokoknya ataupun keseluruhan dengan merek terdaftar maka akan 

mendapatkan reaksi dari pemilik merek yang sah." 

Merek adalah tanda pembeda yang menunjukkan bahwa barang atau 
jasa tertentu diproduksi atau disediakan oleh seseorang atau 
perusahaan tertentu. Merek dapat membantu konsumen dalam 
memenuhi kebutuhannya untuk mengenal dan membeli suatu produk 
atau jasa, karena sifat dan kualitasnya yang dicerminkan oleh keunikan 
merek tersebut. Suatu merek memberikan perlindungan bagi 
pemiliknya, dan menjamin adanya hak eksklusif dalam penggunaannya 
untuk mengenali barang atau jasa hasil produksinya, atau dengan 
memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk menggunakan 
merek tersebut dengan imbalan yang memadai.' 

Sedangkan WIPO (World Intellectual Property Organization) 

memberikan definisi sebagai berikut: 
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12 RR. Putri Ayu Priamsari, Penerapan ltikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan 
Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat 
Peninjauan Kembali.) 2010, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 
h. 225. 

11 0.C. Kaligis, Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung, 
2008, h. 14. 

Pada prakteknya, pendaftaran terhadap suatu merek yang sudah 

terdaftar bukan merupakan suatu jaminan bahwa merek tersebut akan 

mendapatkan perlindungan hukum karena di Indonesia masih sering 

terjadi Direktorat Merek menerima permohonan pendaftaran merek yang 

didasari itikad tidak baik yang bertujuan untuk mendompleng, meniru 

atau menjiplak merek pihak lain terhadap merek terkenal dan/atau sudah 

Tindakan-tindakan menggunakan merek orang lain oleh suatu 

pihak tertentu dengan tanpa hak atau menggunakan merek yang 

mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar 

terlebih dahulu dan/atau merek terkenal adalah merupakan tindakan 

beritikad tidak baik dan berpotensi merugikan pihak lain atau 

menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau meyesatkan 

masyarakat sebagai konsumen. 

dari pendaftar. Dengan prinsip ini maka hanya pendaftar yang beritikad 

baiklah yang memperoleh perlindungan hukum. Hal ini memberi 

konsekuensi bagi Ditjen HKl di Indonesia untuk berkewajiban secara 

aktif untuk menolak pendaftaran merek apabila secara nyata ditemukan 

kemiripan atau peniruan suatu merek yang didaftar atas dasar itikad tidak 

baik.11 Perbuatan itikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 6 

UU Merek sebenamya merupakan tindakan curang untuk membonceng 

merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal oleh 

masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian 

maka suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Perbuatan ini 

bertentangan dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang 

undang dimana suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja 

melainkan terlebih dahulu hams dengan izin pemiliknya.12 
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Kronologis sengketa ini adalah bermula ketika Pfizer Products Inc. 

mengetahui adanya publikasi permohonan Merek SIAGRA yang diajukan 

oleh Benny Djaja dengan Nomor Agenda D002002 20001-20219 dalam 

Jumal Resmi Merek No. 17AIXII/A/2003 tertanggal 23 Desember 2003. 

Oleh karena itu, Pfizer Products Inc. menginstruksikan Kantor Widjojo 

(Oei Tat Hway) Cs untuk mengajukan oposisi terhadap permohonan merek 

tersebut. Maka pada tanggal 10 Februari 2004 Kantor Widjojo selaku 

kuasa dari pihak Pfizer Products Inc. mengajukan keberatan atas 

permohonan pendaftaran Merek SIAGRA kepada Ditjen HKI. Namun 

keberatan yang diajukan kalah dan Ditjen HKI temyata mengabulkan 

pendaftaran Merek SIAGRA dan sertifikat pendaftaranpun kemudian 

diterbitkan oleh Ditjen HKI. 

Pihak Pfizer Products Inc. sangat kecewa atas terbitnya sertifikat 

SIAGRA milik Benny Djaja sehingga pada tanggal 12 April 2007 Pfizer 

Products Inc. menginstruksikan Kantor Widjojo (Oei Tat Hway) Cs untuk 

segera mengajukan permohonan pembatalan Merek SIAGRA kepada 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang kemudian terdaftar dalam perkara 

No. 65/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pemilik VIAGRA menuntut agar 

pendaftaran Merek SIAGRA dibatalkan karena mempunyai persamaan 

pada pokoknya dengan Merek VIAGRA yang merupakan merek terkenal. 

dikenal masyarakat. Salah satu kasus pelanggaran merek dengan kelas 

barang yang sama dengan aduan perbuatan beritikad tidak baik 

menggunakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya adalah 

kasus VIAGRA kontra SIAGRA. Dalam ha! ini VIAGRA menggugat 

SIAGRA sebagai Tergugat I, karena dianggap melakukan tindakan 

menggunakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atas 

Merek VIAGRA. Selain itu, pihak VIAGRA juga menggugat Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) sebagai Tergugat II yang 

dianggap lalai mengabulkan permohonan pendaftaran dan menerbitkan 

sertifikat Merek SIAGRA. 
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Kasus sengketa merek yang sering terjadi hingga saat ini adalah 

perkara gugatan ganti rugi dan pembatalan merek yang berkaitan dengan 

pelanggaran atas merek terkenal. Salah satu penyebab terjadinya sengketa 

merek adalah didaftarkannya merek-merek yang tidak sepatutnya didaftar, 

misalnya karena merek itu sama atau mirip dengan merek terkenal, atau 

merek itu telah didaftar terlebih dahulu oleh pihak lain yang temyata 

pendaftarannya diterima pula oleh Direktorat Merek. 

Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang 

berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan 

kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga, 

dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 

Undang-Undang Merek tahun 2001 yang mengatur mengenai merek yang 

tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Ketentuan ini dicantumkan dalam 

Pasal 68 Undang-Undang Merek tahun 2001. 

Dalam gugatannya, pihak VIAGRA sebagai Penggugat 

menyebutkan bahwa pihak Tergugat I yaitu SIAGRA mendaftarkan 

mereknya dengan itikad tidak baik, sehingga sesuai ketentuan Pasal 68 UU 

No 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa VIAGRA dapat mengajukan 

SIAGRA dituntut dengan Pasal 6 ayat l huruf a dan b jo. Pasal 6 

ayat 2, Pasal 4 dan Pasal 5 huruf a UU Merek. Kasus VIAGRA melawan 

SIAGRA merupakan kasus tentang gugatan pembatalan merek terdaftar 

(SIAGRA) yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hal persamaan 

bunyi pengucapan SIAGRA dengan Merek VIAGRA yang telah lebih 

dahulu terdaftar. Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat 

ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UU Merek. 

Disamping itu, pihak VIAGRA juga beranggapan bahwa pemilik SIAGRA 

secara terang telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya 

untuk keuntungan ekonomi agar dapat mendompleng Merek VIAGRA 

yang telah terdaftar dan dikenal oleh masyarakat baik di Indonesia maupun 

di seluruh dunia. 
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2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian yang telah penulis paparkan pada latar 

belakang masalah di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah yang 

perlu penulis teliti dan analisi lebih Ianjut. Adapun permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 

a. Apakah alasan pembatalan merek dalam kasus Merek SIAGRA? 

b. Bagaimana pembuktian adanya persamaan pada pokoknya dan 

itikad tidak baik dalam kasus pembatalan Merek SIAGRA? 

c. Apakah akibat hukum atas putusan pembatalan merek bagi 

pemilik merek yang mendaftarkan mereknya atas dasar persamaan 

pada pokoknya dan itikad tidak baik, khususnya dalam kasus 

Merek SIAGRA? 

gugatan pembatalan terhadap SIAGRA berdasarkan alasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 UU Merek yaitu "Merek tidak dapat didaftarkan 

atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak 

baik". Berdasarkan alasan tersebut maka pihak VIAGRA mendalilkan 

bahwa pihak SIAGRA memiliki itikad tidak baik dengan mendaftarkan 

merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan maksud untuk 

membonceng keterkenalan dari Merek VIAGRA yang sudah terkenal 

terlebih dahulu sehingga berakibat dapat menyesatkan khalayak publik 

khususnya konsumen. 

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian berkenaan dengan "Analisis Yuridis Pembatalan 
Merek Terkait Dengan Penerapan Persamaan Pada Pokoknya dan 
Itikad Tidak Baik Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 
Tentang Merek (Studi Kasus Merek SIAGRA)". 

8 

UPN "VETERAN" JAKARTA



1) Memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum 

dalam kaitannya dengan pengaturan di bidang merek, 

khususnya mengenai alasan pembatalan suatu merek. 

Secara teoritis penelitian yang disusun mi memiliki kegunaan 

sebagai berikut: 

Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat 

manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

b. Untuk mengetahui pembuktian adanya persamaan pada pokoknya 

dan itikad tidak baik dalam kasus pembatalan Merek SIAGRA. 

c. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan pembatalan merek 

bagi pemilik merek yang mendaftarkan mereknya atas dasar 

persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik, khususnya dalam 

kasus Merek SIAGRA? 

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: 

a. Untuk mengetahui alasan pembatalan merek dalam kasus Merek 

SIAGRA. 

3. Ruang Lingkup Penulisan 
Dalam penelitian ini, untuk memudahkan dan membatasi 

pembahasan dan analisis permasalahan yang ada, maka ruang lingkup 

dalam pembahasan skripsi ini meliputi alasan pembatalan merek dalam 

kasus SIAGRA, pembuktian adanya persamaan pada pokoknya dan itikad 

tidak baik dalam kasus pembatalan Merek SIAGRA dan akibat hukum 

atas putusan pembatalan merek bagi pemilik merek yang mendaftarkan 

mereknya atas dasar persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik, 

khususnya dalam kasus Merek SIAGRA. 
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a. Kerangka Teori 

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

4) Sebagai sarana advokasi kepada pemilik merek terdaftar dan 

masyarakat pelaku usaha terutama sosialisasi ide dan wacana 

yang terkandung dalam penulisan ini. 

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai 

berikut: 

I) Sebagai bahan referensi di bi dang hukum hak kekayaan 

intelektual, khususnya hukum merek. 

2) Sebagai masukan bagi upaya memberikan perlindungan merek 

terdaftar kepada pemilik merek terdaftar dan kepada 

masyarakat pada umumnya. 

3) Sosialisasi mengenai wacana pengaturan hukum di bidang 

merek, khususnya mengenai penerapan persamaan pada 

pokoknya dan itikad tidak baik sebagai alasan pembatalan 

merek. 

2) Menambah wawasan mengenai pemahaman bagaimana 

membuktikan adanya persamaan pada pokoknya dan itikad 

tidak baik dalam kasus pembatalan merek serta mengetahui 

akibat hukum atas putusan pembatalan merek bagi pemilik 

merek yang mendaftarkan mereknya atas dasar persamaan 

pada pokoknya dan itikad tidak baik 

3) Sebagai suatu wacana akademik di bidang ilmu hukum yang 

perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam 

agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas. 

b. Manfaat Praktis 
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14 Ibid., dikutip dari Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik 
lntelektual dalam Menghadapi Era Global, Cet. l, UIR Press, Riau, 2001, h. I. 

15 Ibid 

13 Tinjauan Khusus Roya/ti pada Hak Mengumumkan Lagu atau Musik, 
<http://ebookbrowse.com/hak-ci pta-lagu-atau-musik-final-pdf-bab- l-pdf-d51695 l 45>, 
diakses pada tanggal 17 November 2012. 

Yang pertama kali menyadari adanya hak milik baru yang 

merupakan ciptaan dalam bentuk tulisan atau lukisan di atas kertas adalah 

Corpus Juris. Namun pendapatnya belum sampai pada pembedaan antara 

benda nyata (materielles eigentum) dan benda tidak nyata (immaterielles 

eigentum) yang merupakan produk kreativitas manusia. Istilah 

Immaterielles Eigetum tersebut yang saat ini disebut sebagai HKI yang 

merupakan terjemahan kata "Geistiges Eigentum ", atau "Intellectual 

Property Right (IPR) "!5 OK. Saidin dalam bukunya menjelaskan 

mengenai definisi Hak Kekayaan Intelektual. "Hak Kekayaan Intelektual 

Kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

akan melahirkan temuan-temuan baru yang belum ada sebelumnya, 

dimana dengan adanya penemuan tersebut maka manusia mendapatkan 

manfaat secara langsung. Disamping memberikan manfaat bagi kehidupan 

manusia, penemuan hal-hal baru akan melahirkan kesadaran adanya hak 

baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan, 

ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu 

atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI).14 

Kelebihan dari manusia adalah kemampuannya dalam menalar, 

merasa, dan mengindra. Dengan kelebihannya tersebut maka manusia 

mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan secara prinsip hal inilah 

yang membedakan manusia dengan mahluk-mahluk lainnya, bahkan 

membedakan kualitas antar manusia itu sendiri. Dengan kemampuan yang 

dimiliki manusia tersebut maka diharapkan dapat berdampak terhadap 

peningkatan taraf kehidupan manusia.13 
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17 Djumhana, M. dan Djubaedilah, R. , Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, 
dan Prakteknya di Indonesia), Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 
2. 

18Hak 
Kekayaan Intelektual: Individualisme dan Komunalisme?, 

<http://khaerulhtanjung.bJogspot.com/2007/09/hak-kekayaan-intelektual 
individualisrne.htrnl>, diakses pada tanggal 17 November 2012. 

19 Tinjauan Khusus Roya/ti pada Hak Mengumumkan Lagu atau Musik, op.cit. 

20 Ibid 

16 OK. Saidin, op, cit., h. 9. 

Menurut John Locke, right to intellectual property (hak atas 

kekayaan intelektual) akan timbul adalah sebagai konsekuensi dari orang 

yang bekerja. Pencipta, pengarang, penemu atau apapun istilahnya sama 

HKI adalah hak yang timbul dari adanya olah pikir otak yang 

menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. HKI juga 

merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu 

kreativitas intelektual seseorang.17 HKI akan menghasilkan karya-karya 

intelektual yang berupa pengetahuan, seni, sastra dan teknologi.18 Semua 

karya intelektual yang diciptakan oleh seseorang yaitu pencipta yang 

didasari atas kemampuan intelektualnya membutuhkan pengorbanan 

waktu, tenaga, pikiran maupun biaya. Segala pengorbanan tersebut 

sebenamya merupakan suatu investasi dari pencipta yang harus diakui, 

dihormati dan diberikan perlindungan hukum.19 Dengan demikian, 

ciptaan-ciptaan yang merupakan produk dari olah pikir manusia menjadi 

memiliki suatu nilai. Suatu ciptaan adalah merupakan benda yang tidak 

berwujud namun memiliki nilai. Pengorbanan dari seorang pencipta baik 

berupa pengorbanan tenaga, waktu, biaya maupun pikiran inilah yang 

menjadikan suatu karya intelektual menjadi bemilai. 20 

itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari basil 

kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang 

menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak 

berwujud." 16 
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23 Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Inte/ektual, 
<http://www2.joe:jabelajar.org/modul/how/h/hukum/3 Perlindungan%20Terhadap%20H 
AKT.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2012. 

22 Ibid 

21 Ibid, dikutip dari Otto Hasibuan, Perlindungan Hak Cipta di Era Digital 
Ditinjau Dari Sudut Litigasi (Fokus Pembahasan: Hak Cipta Lagu), Media HKI Buletin 
Informasi dan Keragaman HKI, Vol IV/No.3/Juni 2007. 

Merek adalah identitas dari suatu produk. Merek memiliki unsur 

pencitraan produk dan merek menjadi bagian penting dalam proses 

pemasaran produk. Salah satu contoh dari HKI yang hams dilindungi 

Terdapat dua alasan mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum. 

Yang pertama adalah alasan non ekonomis dan yang kedua alasan 

ekonomis. Alasan yang bersifat non ekonomis yaitu bahwa perlindungan 

hukum akan mendorong mereka yang menghasilkan karya-karya 

intelektual untuk terns melakukan kreativitas intelektualnya. Hal tersebut 

akan meningkatkan self actualization (aktualisasi diri) pada diri manusia. 

Bagi masyarakat hal ini berguna untuk meningkatkan perkembangan 

kehidupan mereka. Sedangkan alasan yang bersifat ekonomis adalah 

dengan melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual, berarti 

yang melahirkan karya tersebut mendapatkan keuntungan materiil dari 

karya-karyanya. Di lain pihak juga dapat melindungi mereka dari adanya 

peniruan, pembajakan, penjiplakan ataupun perbuatan curang lainnya 

yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka yang berhak.23 

seperti pekerja sehingga sebagai imbalan atas pekerjaannya mereka layak 

untuk diberi upah.21 Kemampuan seseorang untuk mencipta akan 

menghasilkan suatu karya cipta bukan hanya karena suatu anugerah atau 

kelebihan yang diberikan Tuhan kepada manusia, tapi juga merupakan 

keahlian dari seseorang yang dapat menjadi sumber penghidupan 

seseorang, dan berarti mempunyai suatu nilai ekonomi. Hal tersebut 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu karya cipta patut 

memperoleh perlindungan.22 

13 

UPN "VETERAN" JAKARTA



24Problematika Perlindungan Merek di Indonesia, 
<http ://prasetyoh p. wordpress.com/problematika-perl i ndungan-merek-di-i ndonesi a/>, 
diakses pada tanggal 18 November 2012. 

Dengan demikian, merek adalah ha! yang sangat penting dalam 

dunia bisnis. Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik 

perdagangan barang maupun jasa. Fungsi merek dalam dunia 

perdagangan adalah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu 

produk tertentu dengan produk Jainnya untuk barang atau jasa yang 

sejenis. Disamping itu, merek merupakan identifikasi suatu produk atau 

hasil perusahaan yang dijual di pasaran. Fungsi merek tersebut 

Merek dapat dianggap sebagai "roh" bagi suatu produk barang 

atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda yang dapat 

menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang 

dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat dari 

sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, 

khususnya mengenai kualitas, juga untuk promosi barang-barang 

dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Sedangkan, dari sisi 

konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang 

yang akan ia beli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka 

produk tersebut tidak akan dikenal oleh konsumen. Sehingga merek yang 

telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu 

diikuti, ditiru, "dibajak", bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain 

yang melakukan persaingan curang. Perlindungan merek secara khusus 

diperlukan karena merek adalah sebagai sarana identifikasi individual 

terhadap barang danjasa yang merupakan pusat "jiwa" dari suatu bisnis.24 

adalah merek. Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia 

bisnis. Merek suatu produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang 

sudah menjadi terkenal dan laku di pasaran tentu cenderung membuat 

produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan 

merek yang sudah terkenal. 
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27 Ibid, Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a. 

26 Indonesia, "Undang-Undang Nomor! 5 Tahun 2001 ", op. cit., Pasal 1 butir 1. 

25 Ibid 

3) Itikad tidak baik atau bad faith adalah perbuatan yang mengandung 

maksud dan tujuan yang tidak baik. Lebih lanjut lagi disebutkan 

2) Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh 

adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan 

Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya 

persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan 

atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi 

ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.27 

1) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 

angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan barang atau jasa.26 

b. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah-istilah sebagai 

landasan konseptual untuk menghindari pemahaman yang berbeda 

mengenai definsi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam 
penelitian ini, sebagai berikut: 

Karena sangat berharganya suatu merek, maka perlindungan 

terhadap merek mutlak diperlukan. Merek yang terdaftar dalam Daftar 

Umum Merek Dirjen HK.I membawa konsekuensi bahwa merek hams 

dilindungi. Perlindungan HKI mengandung makna bahwa HK.I itu sendiri 

sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena 

kemampuan intelektual manusia. 

berkembang seiring perkembangan perekonomian nasional dan 

internasional" 
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30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 1. 

29 Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, 
Indonesia Hill co, Jakarta, 1990, h. 106. 

28 Bad Faith, http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2 l, diakses pada 
tanggal 9 Juni 2013. 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang 

menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.29 

Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang mempunyai 

tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis 

dan konsisten.i" Mengenai pengertian penelitian hukum disebutkan 

bahwa: 

6. Metode Penelitian 

4) Pembatalan merek adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu 

pihak yang berkepentingan untuk membatalkan merek milik pihak 

lain yang didaftarkan dengan itikad tidak baik karena mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih 

dahulu milik pihak yang berkepentingan tersebut. 

bahwa bad faith is intentional dishonest act by not fulfilling legal 

or contractual obligations, misleading another, entering into an 

agreement without the intention or means to fulfill it, or violating 

basic standards of honesty in dealing with others.28 (Terjemahan 

bebasnya: itikad tidak baik adalah tindakan tak jujur yang 

disengaja dengan tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak atau 

hukum, menyesatkan orang lain, masuk dalam suatu perjanjian 

tanpa niat atau maksud untuk memenuhi perjanjian tersebut, atau 

melanggar standar dasar kejujuran dalam berhubungan dengan 

orang lain). 
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31 Ibid., h. 43. 

Bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan 

analisis mengenai alasan pembatalan merek terkait dengan penerapan 

itikad tidak baik. Analisis mengandung makna menghubungkan dan 

memaknai pembatalan merek dalam kaitannya dengan penerapan 

persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik menurut UU Merek. 

b. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, 

yaitu menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada 

secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai pembatalan merek 

terkait dengan penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik 

menurut UU Merek. 

a. Metode Pendekatan Masalah 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif, artinya bahwa penelitian ini mengacu kepada norma 

norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang 

undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan 

merek didasari atas persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik 

menurut UU Merek. Hal ini diperlukan guna memperkaya wawasan 

berpikir terhadap tema yang dibawakan dalam penelitian ini. 

Dengan demikian, suatu metode penelitian adalah upaya ilmiah 

yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah 

berdasarkan metode tertentu. 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan 
jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang 
mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian 
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan 
yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.31 
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d. Metode Pengumpulan Data 

Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam 

menyusun penelitian ini maka yang dilakukan adalah dengan Penelitian 

Kepustakaan (Library Research), yaitu suatu cara memperoleh data 

melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian 

ini penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca 

putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, hasil penelitian, dan 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum 

c. Jenis Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku 

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, basil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. 

Data sekunder ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik 

kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut: 

1) Bahan hukum primer, yang dalam hal ini adalah Peraturan 

Perundang-Undangan dan putusan pengadilan yang terkait dengan 

penulisan skripsi ini, di antaranya adalah Undang-Undang 

Republik Indonesia dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan 

oleh badan-badan resmi pemerintah. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, 

basil penelitian, artikel bebas dari internet, sepanjang memuat 

informasi yang relevan. 

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa 

Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi 

penelitian ini. 
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Dalam bab ini menguraikan mengenai alasan pemilihan 

judul yang berisikan tentang hal-hal yang menjadi dasar 

penulisan dan penelitian mengenai pembatalan merek 

terkait dengan penerapan persamaan pada pokoknya dan 

itikad tidak baik menurut Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001, uraian-uraian tentang latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup 

penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori 

PENDAHULUAN BABI: 

Secara garis besar, skripsi ini akan disusun berdasarkan sistematika 

sebagai berikut: 

7. Sistematika Penulisan 

e. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori 

teori, asas-asas, norma-norma dan pasal-pasal di dalam perundang 

undangan terpenting yang relevan dengan permasalahan. Kemudian 

membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan 

klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang 

dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara 

sistematis pula dan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, 

selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara 

deskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antar data 

yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan landasan teori yang 

ada dan yang dipakai, sehingga dapat memberikan gambaran konstruktif 

mengenai permasalahan yang diteliti. 

merek yang diperlukan dalam penelitian ini. Disinilah, penulis melakukan 

pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan tersebut. 
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ANALISIS STUDI KASUS PEMBATALAN MEREK 

SIAGRA TERKAIT DEN GAN PENERAP AN 

Bab ini akan menguraikan kasus posisi dari sengketa 

Merek "VIAGRA" melawan "SIAGRA" serta menganalisa 

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 

65/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., untuk memperoleh 

kejelasan mengenai peran masing-masing pihak sehingga 

dapat diperoleh ketegasan antar batas-batas hak dan 

kewajiban dari masing-masing subjek hukum yang terlibat. 

65/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST 

NO. PUSAT JAKARTA 

STUDI KASUS PEMBATALAN MEREK SIAGRA 

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA 

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai merek pada 

umumnya termasuk pengertian merek, fungsi merek, jenis 

merek, bentuk merek, hak atas merek, ketentuan mengenai 

merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, jangka waktu 

perlindungan merek, pengalihan hak atas merek, alasan 

alasan pembatalan merek menurut Undang-undang Merek 

No. 15 Tahun 2001 serta ketentuan pembatalan merek 

terhadap pemilik merek yang mendaftarkan mereknya 

dengan didasari persamaan pada pokoknya dan itikad tidak 

baik. 

KETENTUAN PEMBATALAN MEREK 

DAN MEREK PEMBATALAN ALAS AN 

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK, ALASAN- 

dan konseptual, metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 
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Pada bab lima yang merupakan penutup pada penelitian ini, 

akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran. 

BAB V: PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian berikut 

pembahasannya yang meliputi tiga permasalahan, yaitu: 

pertama, pembatalan merek menurut Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terkait dengan 

penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik; 

kedua, pembuktian adanya persamaan pada pokoknya dan 

itikad tidak baik; ketiga, akibat hukum bagi pemilik merek 

yang mendaftarkan mereknya atas dasar persamaan pada 

pokoknya dan itikad tidak baik. 

PERSAMAAN P ADA POKOKNY A DAN ITIKAD 

TIDAKBAIK 
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