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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Konsepsual 

1. Tinjauan Umum Tentang Merek 

a. Pengertian Merek 

Merek diistilahkan sebagai brand dalam bahasa 

inggris dan asal kata tersebut adalah brandr  yang memiliki 

makna "to burn”. Di masa lampau, bangsa Viking menandai 

hewan-hewan mereka dengan sebuah tanda bakar  yang 

mengindikasikan bahwa hewan tersebut milik mereka 

sebagai hewan piaraan. Sebelum mengeksplorasi lebih 

lanjut mengenai merek, pengertian merek harus dipahami 

terlebih dahulu. Oleh karena itu, penulis memberikan 

paparan perspektif-perspektif menurut para sarjana dan juga 

definisinya berdasarkan Undang-Undang tentang merek. 

Perlu diberikan adanya definisi/batasan mengenai merek 

supaya permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut 

dapat diselami dan ditafsirkan dari berbagai vista.4 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 mengenai 

Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 menyebutkan: 

“Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, 
kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau 
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 
daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 
perdagangan barang maupun jasa”. 

                                                           
4 http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136220-T%2028119-Analisis%20customer-
Tinjauan%20literatur.pdf  diunduh pada tangga l 6 Mei 2019. 
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Menjadi unsur pembeda, maka merek dalam satu 

pengelompokkan baik dalam bentuk barang atau jasa tak 

diperkenankan memiliki kemiripan satu dengan yang lain. 

Sementara itu, menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi kedua dari Departement Pendidikan dan 

Kebudayaan, merek didefinisikan sebagai atribut yang 

para pengusaha gunakan untuk menandai hasil produksi 

mereka.5 

Selain definisi merek menurut Undang-Undang dan 

Kamus Besar, para ahli juga memberikan opini mereka 

mengenai pengertian  merek. Berikut penjelasan mengenai 

definisi merek yang dipaparkan oleh ahli. 

a. Menurut Purwo Sutjipto, merek adalah suatu wujud 

pengenal, dengan nama pada satu objek yang dijadikan 

hak individu sehingga dapat menjadi unsur pembeda 

dengan yang lain yang memiliki persamaan.6 

b. Menurut Tritaamidjaya yang mengutip opini Vollmar, 

merek pabrik merupakan lambang yang disematkan di 

atas sebuah barang atau di atas sampul atau lapisan 

yang membungkus barang tersebut yang berfungsi 

sebagai elemen pembeda.7 

                                                           
5 Getas I Gusti Gede, Peran Merek Dalam Dunia Usaha, Upada Sastra, (Denpasar, 1996), hlm. 2. 
6 H.M.N. Purwo Sutjipto. Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: 
Djambatan, 1983), hlm. 82. 
7 Mr. Tirtaamidjaya, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan,( Jakarta: Djambatan, 1962), hlm. 80. 
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c. Menurut Suryodiningrat, merek digambarkan sebagai 

penanda berupa kata-kata atau tulisan yang dibubuhkan 

pada pembungkus dari produk suatu pabrik yang mana 

hal tersebut mengindikasikan bahwa produk tersebut 

berbeda dengan produk yang diproduksi usahawan 

lainnya.8 

d. Iur Soeryatin menjelaskan bahwa fungsi merek adalah 

untuk menunjukkan adanya perbedaan antara suatu 

barang dengan barang lain yang memiliki persamaan 

tipe. Dengan demikian, barang tersebut memiliki: 

penanda asal, nama, dan jaminan kualitasya.9 

e. A.B. Loebis berpendapat bahwa nama atau atribut yang 

dengan kesengajaan dibubuhkan pada suatu barang 

mengindikasikan produk dari suatu perusahaan atau 

dari seseorang/badan dibandingkan dengan barang 

perniagaan yang memiliki jenis yang sama dengan 

orang/badan lainnya.10 

f. Essel R. Dillavou, seorang lulusan universitas dri 

Amerika Serikat, seperti yang dikutip oleh Pratasius 

Daritan, mengajukan rumusan dan berkomentar:11 

                                                           
8 Suryodiningrat, RM, Pengantar Ilmu Hukum Merek,(Pradnya Paramitha, Jakarta, 1975)  hlm. 30. 
9 Suryatin. Hukum Dagang I dan II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 63 
10 Poerwadaminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1974), 
hlm. 647. 
11 Pratasius Daritan, (Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia), Skripsi, Tidak 
Dipublikasikan, hlm. 7. 
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 “Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat 
diberikan untuk suatu merek dagang, secara 
umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, 
perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk 
suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh 
seseorang pengusaha atau distributor untuk 
menandakan barangbarang khususnya, dan tidak 
ada orang lain mempunyai hak sah untuk 
memakainya desain atau trade mark menunjukkan 
keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu 
mekanisme periklanan." 
 

Dengan meninjau opini-opini di atas, bisa dilakukan 

penarikan kesimpulan bahwasanya  merek merupakan suatu label  

(atribut) dari suatu perusahaan yang wujudnya dapat berupa nama, 

istilah, tanda, simbol, atau desain, termasuk gabungan dari 

keseluruhan  aspek yang mengindikasikan atribut sebuah barang 

atau jasa dari pihak yang melakukan penjualan dan memberikan 

adanya indikasi disimilaritas antara barang atau produk yang satu 

dengan produk lainnya.   

 

b. Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual 

Dalam Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual, ada 

beberapa elemen yang menjadi bagian dari istilah Hak 

Kekayaan Intelektual antara lain hak, kekayaan, dan 

intelektual. Ketiga elemen tersebut termasuk elemen-

elemen yang saling terhubung.12 

                                                           
12 Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual, 
Jakarta, Lembaga Penelitian (UIN Jakarta, 2009), hlm. 113. 
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Kemampuan intelektual yang dimiliki individu 

dapat menghasilkan suatu kreasi, dan kreasi tersebut 

dikategorikan menjadi 3  kategori, antara lain:13 

1) Ciptaan, yaitu output dari suatu karya yang 

dikreasikan seseorang dalam wujud yang unik dan 

istimewa dalam hal pengetahuan, kesenian, dan 

sastra. Sementara itu, hak yang terkandung dalam 

ciptaan diistilahkan sebagai hak cipta. 

2) Penemuan diartikan sebagai aktivitas dalam 

memecahkan suatu permasalahan di bidang 

teknologi yang mencakup proses ataupun output 

dari produksi atau perbaikan dan peningkatan proses 

atau hasil produksi. Hak yang ada pada penemuan 

dinamakan hak paten. 

3) Merek ditunjukkan sebagai label yang berbentuk 

gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, 

susunan warna, atau gabungan antara elemen-

elemen tersebut yang menunjukkan daya pembeda 

dan diaplikasikan dalam aktivitas dagang atau jasa. 

Hak yang ada pada merek dinamakan hak atas 

merek. 

Aturan dalam berbagai wujud karya intelektual telah 

ditetapkan pemerintah Indonesia dalam bentuk Undang- 

                                                           
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1994, hlm. 
111. 
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Undang, Pemerintah, Keputusan Presiden, termasuk 

Keputusan Menteri.  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan indikasi Geografis, dijelaskan  bahwa 

merek merupakan simbol yang berwujud gambar, nama, 

kata, huruf, angka, susunan warna, atau gabungan dari 

elemen-elemen tersebut yang mengindikasikan daya 

pembeda dan memiliki peran dalam aktivitas  jual beli 

barang atau jasa. Umumnya, merek diklasifikasikan 

menjadi tiga kategori yaitu:14 

1) Merek dagang, yaitu merek yang diaplikasikan pada 

barang dan diperjualbelikan oleh produsen 

berbarengan dengan badan hukum agar dapat 

memberikan adanya perbedaan antara barang-

barang yang sejenis. 

2) Merek Merek jasa, yaitu merek yang berperan 

dalam bidang jasa yang diperjualbelikan oleh 

seseorang atau lebih dari satu orang secara kolektif 

dengan tujuan memberikan suatu barometer sebagai 

simbol yang menunjukkan terdapatnya perbedaan 

antara jasa yang satu dengan jasa yang lain. 

3) Merek kolektif merupakan merek yang fungsinya 

diterapkan pada barang atau jasa dengan 

                                                           
14 http://eprints.umm.ac.id/37785/3/jiptummpp-gdl-ismirandad-49000-3-babii.pdf diunduh pada 
tanggal 6 mei 2016 
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memberikan adanya ciri yang sama dan 

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan 

hukum yang memberikan adanya penanda 

disimilaritas antar barang dan atau jasa yang 

jenisnya memiliki kesamaan.  

c. Fungsi Merek 

Agar fungsinya terpenuhi, penggunaan merek diterapkan 

dalam aktivitas berdagang, yakni dalam hal barang dan jasa. Ada 

beberapa fungsi merek, yaitu: 15 

1) Sebagai penanda yang menunjukkan adanya perbedaan 

antara produk suatu perusahaan dengan produk yang 

perusahaan lain produksi (product identity). Dalam fungsi 

tersebut, barang dan jasa juga dihubungkan dengan 

produsen yang merupakan jaminan pamor hasil usaha yang 

dikerahkan produsen dalam hal jual beli. 

2) Sebagai media promosi dagang (means of trade promotion). 

Iklan produsen atau pengusaha berperan primer dalam 

mempromosikan barang atau jasa. Merek menjadi goodwill 

yang memiliki peran dalam menarik perhatian konsumen 

dan juga menjadi atribut pengusaha dalam mengembangkan 

dan meningkatkan pasar produk atau barang yang 

diperdagangkan; 

                                                           
15 Haris Munandar & Sally Sitanggang, Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, 
Merek dan Seluk-Beluknya, ( Jakarta: Erlangga 2008), hlm.52 
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3) Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (quality 

guarantee). Jaminan ini memberikan keuntungan bagi 

pemilik merek termasuk melindungi mutu barang atau jasa 

bagi konsumen; 

4) Sebagai penanda dari mana barang atau jasa yang 

diproduksi berasal (source of origin). Merek berfungsi 

sebagai penanda yang mengenalkan dari mana barang atau 

jasa berasal dan juga menjembatani antara barang atau jasa 

dengan produsennya, atau antara barang atau jasa dengan 

wilayah atau negara tempat barang atau jasa tersebut 

dihasilkan.16 

Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek dikategorikan 

menjadi 3 macam, yaitu: sugestif fungsi indikator sumber, fungsi 

indikator kualitas dan fungsi sugetif.17 

Fungsi-fungsi merek di atas memberikan suatu proteksi 

terhadap brand yang bersifat krusial bagi para usahawan di 

Indonesia. Di samping itu, merek banyak berkontribusi bagi 

produsen, pelaku usaha/pedagang, dan  konsumen, yakni: 

1) Bagi produsen, merek berperan penting dalam memegang 

atau mempertahankan kualitas hasil produksi, termasuk 

pemanfaatanya; 

                                                           
16 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya 
Hukum,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada  2004),  hlm. 85. 
17 http://eprints.ums.ac.id/67266/4/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 11 mei 2019 
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2) Bagi pedagang, merek memiliki kontribusi yang besar 

sebagai media penunjang keberhasilan marketing dan juga 

perluasan pasarnya; 

3) Bagi konsumen, merek mempunyai peran sebagai 

instrumen dalam hal  optional variant barang yang akan 

dibeli. 

d. Hak Atas Merek 

Hak cipta diharuskan bisa memproteksi  ungkapan dari 

suatu gagasan konsep. Salah satu bentuk perlindungan hak cipta 

tertera dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dengan 

melakukan pendaftaran merek. 

Pasal  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis  memberikan penjelasan bahwa hak 

atas merek merupakan hak ekslusif yang negara berikan bagi 

pemilik merek yang tercatat dalam Daftar Umum Merek untuk 

jangka waktu tertentu di mana merek tersebut digunakan sendiri 

atau digunakan oleh pihak lain yang telah diberikan perizinan. 

Dalam pendaftaran merek, hak atas merek yang mendapat 

perlindungan dari hukum diberikan kepada pemilik merek. 

Pemilik merek adalah pemohon yang telah memperoleh 

persetujuan dari pemohonnya dalam hal mendaftarkan merek 

dalam bentuk tulisan kepada Direktorat Jendral Hak kekayaan 

Intelektual, sebagaimana Tahun 2016 tentang merek. 
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e. Perlindungan Hak Merek di Indonesia  

Konservasi hukum atas merek kian berperan sebagai hal 

esensial karena melambungnya perekonomian dunia di era ini. 

Dampaknya menjadi sukar untuk mengklasifikasi atau 

menunjukkan ketidaksamaan pada setiap produk untuk diberikan 

proteksi merek dan desain produk. Di  beberapa negara maju, 

definisi merek justru bertumpu dengan mengikutsertkan wujud 

benda di dalamnya, contohnya di negara Inggris dan Australia. 

Peraturan merek di negara Inggris diadopsi dari peraturan yang ada 

di Perancis pada tahun 1857 dan selanjutnya mengimprovisasi 

peraturan adopsi tersebut menjadi aturan baru dalam Merchandise 

Act tahun 1862 yang mengikuti aliran hukum pidana. Pada 

awalnya, Undang-Undang Merek di Indonesia diawali pada tahun 

1961 yang menggandakan Reglement Industriele Eigendom 

Kolonien Stb. 1912 Nomor 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214. Pada 

perkembangan selanjutnya, yakni pada tahun 1992, muncullah 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (lembaran 

Negara 1992 No. 81) yang fungsinya adalah untuk meniadakan 

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 yang selanjutnya dilakukan 

sebuah revisi pada tahun 1997 dan 2001 dengan melakukan 

penyesuaian terhadap TRIPs, yakni UU Merek 2001. Dengan 

undang-undang tesebut, berlakulah regulasi mengenai merek dalam 
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satu naskah (single-text). Alhasil, masyarakat menjadi sangat 

mudah ketika menerapkan penggunaanya.18 

Tidak dapat disangkal bahwasanya di Indonesia masih 

muncul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan merek 

terkenal yang digunakan oleh para pihak yang tidak memiliki hak 

dalam penggunaan merek itu. Pemerintah memang telah menyadari 

fenomena tersebut, akan tetapi  realitanya masih saja ada berbagai 

macam hambatan yang muncul.  Seperti yang diungkapkan A Zen 

Umar Purba (mantan Dirjen HaKI) lemahnya law enforcement  

masih terjadi. Para usahawan home industri beropini bahwa merek 

mempunyai manfaat sosial. Di satu sisi, kondisi tersebut 

berpengaruh yang baik namun di sisi lainnya asumsi semacam itu 

menjadikan masyarakat acapkali memiliki pemikiran yang jauh 

dari efektif dan sukar berinovasi.19 

Perlindungan hukum merek dapat ditujukan kepada setiap 

orang yang telah mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki baik 

merek yang datangnya dari dalam negeri ataupun luar negeri. 

Wajib didaftarkan ke Dirjen HAKI sebab dijelaskan dalam 

perjanjian TRIPs dan di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undng  

Merek dan Indikasi Geografis 2016 bahwasanya merek terdaftar 

mempunyai hak eksklusif yakni tanpa adanya perizinan pemilik 

merek, maka pihak ketiga tidak diperbolehkan menggunakan 

                                                           
18 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law DALAM Era Global Integrasi Ekonomi, ( Jakarta: 
Prenada Media Group 2015), hlm 26. 
19 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi HaKI di Indonesia, Edisi Khusus Penerbit 
Peradaban,2007, hlm. 55 
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merek yang sama untuk barang atau jasa yang telah lebih awal 

terdaftar.20 

Adapun hak khusus yang negara berikan bagi pemelik 

merek yang telah terdaftar mencakup hal-hal berikut:21 

1) Menciptakan hak tunggal (sole or single right) 

Pemilik merek diberikan suatu hak tersendiri oleh  hukum 

atau undang-undang. Hak tersebut bersifat mandiri tanpa 

adanya intervensi dari pihak lain; 

2) Mewujudkan hak monopoli (monopolyright) 

Tanpa adanya izin dari pemilik merek, tak seorang pun 

boleh melakukan peniruan, dan juga dilarang menggunakan 

merek dalam jual beli barang dan jasa; 

3) Memberi hak paling unggul (superiror right) 

Hak superior didefinisikan sebagai hak yang diperoleh 

pendaftar merek pertama dan hak tersebut besifat unggul 

dalam hal ideologinya. 

Di Indonesia,  landasan hak atas merek ditujukan untuk 

pengguna pertama. Menurut undang-undang, mereka yang 

melakukan pendaftaran mereknya disebut sebagai pengguna merek 

pertama dari merek yang didaftarkan tersebut kecuali bilamana ada 

bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pihak lain yang memiliki 

hak atas merek tersebut. Jangka waktu diterapkannya proteksi 
                                                           
20 Sudargo Gautama,  Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan UndangUndang 
Merek RI, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1994, hlm. 19. 
21 Irwansyah Ockap Halomoan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang 
Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek Di Indonesia,”(Skripsi, Medan: Fakultas Hukum 
Universitas Sumatera Utara), hlm. 29. 
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merek selama 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal diterimanya 

permohonan merek terkait. Selain itu, bisa dilakukan perpanjangan 

jangka waktu perlindungan merek terdaftar setiap kali dalam 

tenggat yang sama apabila telah ada pengajuan permohonan dari  

pemilik merek. 

Perlindungan hukum yang dilandaskan pada sistem first to 

file principle diperuntukkan bagi pemegang hak merek terdaftar 

yang 'itikad baik’ dan sifatnya preventif dan represif. Perlindungan 

hukum preventif ditetapkan dengan pendaftaran merek, sedangkan 

perlindungan hukum represif diberlakukan apabila terdapat 

pelanggaran merek yakni dengan cara mengajukan gugatan 

perdata/tuntutan pidana dengan cara meminimalisir probabilitas 

penanganan opsional di luar pengadilan. 

Perlindungan hukum dikategorikan dalam 2 macam yaitu 

perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan 

hukum yang sifatnya represif.  Penjelasannya ada di bawah ini.22 

1) Perlindungan hukum preventif 

Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai 

perlindungan yang dilakukan sebelum munculnya tindak 

pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek 

terkenal. Pemilik merek harus melakukan pendaftaran 

merek yang ia miliki demi memperoleh perlindungan 

hukum tersebut. Pemilik merek yang telah terdaftar akan 

                                                           
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,( Ui Press, Jakarta, 1984), hlm. 133. 
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mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi, pemilik 

merek yang belum mendaftarkan mereknya juga memiliki 

kesempatan atau berkemungkinan memperoleh 

perlindungan hukum apabila merek yang dipunya 

berkategori merek terkenal.  Dengan demikian, 

perlindungan hukum secara preventif akan didapatkan oleh 

pemilik merek asalkan telah mengajukan permohonan 

untuk mendaftarkan merek mereka. Selain intensi pemilik 

merek, alur perlindungan merek terkenal bisa pula 

dilakukan dengan adanya ketidaksetujuan kantor merek 

terhadap pengajuan pendaftaran merek yang memiliki 

kesamaan dengam merek terkenal. 

2) Perlindungan hukum represif.23 

Perlindungan hukum represif didefinisikan sebagai 

perlindungan yang bertujuan mengatasi suatu situasi 

(insiden) yang telah terjadi yakni seperti adanya 

pelanggaran hak atas merek. Gugatan perdata/tuntutan 

pidana merupakan bentuk dari implementasi perlindungan 

hukum represif. Di sini, pemilik merek memperoleh 

perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek 

melalui gugatan penggantian rugi atau pemberhentian 

keseluruhan tindakan yang berkenaan dengan pemakaian 

merek tersebut atau melalui tuntutan hukum pidana dengan 

                                                           
23 Philipus M.Hadjon, op.cit., hal. 5. 
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melibatkan pihak berwajib. Selain itu, aparat penegak 

hukum juga harus persisten dalam memberlakukan sanksi 

yang keras bagi pelaku pelanggaran merek yang 

disesuaikan dengan Undang-Undang Merek. Dengan 

demikian pemegang hak atas merek dagang terkenal asing 

di Indonesia bisa mendapatkan kepastian hukum. Di 

samping itu, pengajuan permohonan mengenai peniadaan 

pendaftaran merek terhadap merek yang pemilik merek 

punya yang orang lain daftarkan dengan tanpa hak juga bisa 

dilakukan oleh pemilik merek terdaftar. Karena merek 

memiliki andil dalam bidang ekonomi atau dunia bisnis, 

maka badan peradilan khusus yang bernama Pengadilan 

Niaga perlu dilibatkan dalam penanganan sengketa merek 

dengan tujuan pertikaian mengenai merek bisa diatasi 

dalam waktu yang singkat. Sementara itu, hukum acara 

khusus juga diperlukan untuk menangani sengketa merek 

sama halnya dengan bidang hak kekayaan intelektual 

lainnya. Peradilan khusus yang memberikan penanganan 

terkait dengan permasalahan merek juga eksis di negara-

negara lain, termasuk Thailand. Dalam undang-undang ini, 

upaya perlindungan hukum yang berupa penetapan 

sementara pengadilan juga diberikan kepada  pemilik merek 

sebagai tindakan preventif terjadinya kerugian yang tidak 
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sedikit. Undang-undang tersebut juga memuat ketetapan 

mengenai arbitrase termasuk opsi penanganan sengketa.24 

 

2. Tinjauana Umum Tentang Pengadilan Niaga 

a. Pemahaman Umum Tentang Pengadilan Niaga 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, 

terdapat 1 bab tambahan yakni Bab Ketiga tentang 

Pengadilan Niaga. Eksistensi peradilan khusus tersebut 

diekspektasikan bisa membantu penyelesaian permasalahan 

yang berkaitan dengan pailit dalam waktu yang singkat. 

Pengadilan Niaga ialah diferensiasi dari peradilan umum 

yang probabilitas pendiriannya dilandaskan pada  Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang dasar-dasar 

kekuasaan kehakiman. 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berstatus 

sebagai perombakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1998. Dalam undang-indang tersebut,  Pengadilan Niaga 

tidak diatur dalam bab khusus, tetapi dicantumkan dalam 

Bab V tentang ketentuan lain-lain mulai dari Pasal 299 

hingga Pasal 303. Selain itu, dalam setiap pasalnya, 

istilahnya hanya sebatas kata "pengadilan" tanpa dibubuhi 

dengan kata "niaga" sebab adanya rujukan pada Bab I 

tentang ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 yang 

                                                           
24 OK. Saidin. Op.Cit, hlm.337-338. 
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menyatakan bahwa pengadilan adalah Pengadilan Niaga 

dalam lingkungan peradilan umum. 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, 

tugas dan wewenang pengadilan niaga tertera dalam Pasal 

280. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tugas dan wewenangnya disebutkan dalam 

Pasal 300. Pengadilan Niaga dikategorikan sebagai 

lembaga peradilan yang posisinya ada di naungan 

lingkungan peradilan umum. Adapun tugas-tugasnya antara 

lain:25 

1) Melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan 

mengenai permohonan pernyataan pailit; 

2) Melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan 

terkait dengan permohonan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran utang; 

3) Melakukan pemeriksaan terhadap sengketa lainnya 

di sektor perniagaan yang penetapannya ditentukan 

dengan undang-undang, yakni seperti masalah 

sengketa di bidang HAKI. 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

menyebutkan pula mengenai wewenang Pengadilan Niaga 

dalam korelasinya dengan perjanjian yang ada kaitannya 

dengan klausula arbitrase. Dalam Pasal 303, disebutkan 

                                                           
25 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, (Yogyakarta: UMM Press, 2008), Hal. 258. 
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adanya ketentuan bahwa pengadilan tetaplah memiliki 

wewenang dalam melakukan pemeriksaan dan penanganan 

tentang permohonan pernyataan kepailitan dari pihak yang 

terlibat dengan perjanjian yang berisi tentang klausula 

arbitrase selama utang yang menjadi akar permohonan 

pernyataan pailit sejalan dengan ketetapan yang tercantum 

dalam  pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. 

Ketetapan yang ada dalam pasal tersebut memberikan suatu 

penekanan bahwasanya pengadilan tetaplah mempunyai 

wewenang dalam melakukan investigasi dan penanganan 

permohonan penyataan pailit dari para pihak terkait 

walaupun klausula arbitrase termuat dalam perjanjian utang 

piutang yang telah dibuat oleh mereka. 

Hinggah saat ini terdapat lima kewenangan atau 

kekuasaan yang ada di pengadilan niaga dan disebut dengan 

kompetensi relative. Status pengadilan niaga tersebut setara 

dengan pengadilan negeri. Pengadilan niaga sekadar 

memiliki wewenang dalam pemeriksaan dan pemutusan 

permasalahan di ruang lingkup tiap-tiap hukum.  Dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan 

bahwasanya keputusan atas permohonan pernyataan 

kepailitan dilakukan oleh Pengadilan Niaga yang area 

hukumnya mencakup area tempat status hukum debitor.  

Jika debitor tak lagi menetap di Indonesia, maka wewenang 
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dalam pemberian keputusan mengenai permohonan 

pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan yang area 

hukumnya mencakup tempat kedudukan hukum terakhir 

debitur. Dalam kasus ini, debitur yang dimaksud ialah 

persero atau firma yang mana pengadilan ranah hukumnya 

mencakup tempat status hukum firma yang mempunyai 

wewenang dalam memberikan keputusan. 

Debitur yang kedudukannya tidak berada di 

Indonesia namun profesi atau usahanya dijalankan di 

Indonesia, maka  pengadilan yang memiliki wewenang 

ialah pengadilan yang area hukumnya mencakup tempat 

kedudukan atau kantor pusat debitur dalam 

mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Dalam kasus ini, 

peran debitur adalah sebagai badan hukum, sedangkan 

tempat status hukumnya seperti yang tertera dalam 

anggaran dasar yang ada.26 

Kompetensi absolut didefinisikan sebagai 

wewenang dalam kegiatan pemeriksaan dan juga mengadili 

badan-badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 

tahun 2004, dijelaskan mengenai kekuasaan kehakiman 

dalam mengatur badan peradilan termasuk wewenang yang 

dipunyai. Pengadilan niaga termasuk pengadilan khusus 

yang statusnya dinaungi oleh  pengadilan umum yang 

                                                           
26 Rudy Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, (Jakarta: Alumni, 2001), hlm. 159. 
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berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan pemberian 

keputusan pemohonan pernyataan kepailitan dan juga 

penangguhan wajibnya membayar utang. Di samping itu, 

berdasarkan pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004, Pengadilan Niaga memiliki wewenang dalam 

pemeriksaan dan memberikan keputusan yang berkaitan 

dengan permasalahan lain di bidang niaga yang 

ketentuannya didasarkan undang-undang perkara lain. 

Contohnya adalah  gugatan pembatalan paten dan gugatan 

peniadaan merek yang telah terdaftar. Keduanya 

dikategorikan ke dalam bidang perniagaan dan aturannya 

tertera dalam undang-undang yakni undang-Undang Nomor 

20  Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Melalui kompetensi absolut tersebut, yang menjadi badan 

peradilan yang memiliki hal dalam kegiatan pemeriksaan 

dan pemberian keputusan terhadap perkara-perkara yang 

terjadi ialah pengadilan niaga. 

Dalam pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan 

PKPU, disebutkan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam 

Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah 

Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).” Penggunaan hukum 

acara pada pengadilan niaga dalam perkara kepailitan pada 

hakikatnya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004. 
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Ada beberapa karakteristik hukum acara di 

pengadilan niaga dalam perkara kepailitan, yaitu:27 

1) Acara dengan surat acara perdata di hadapan 

pengadilan niaga diberlakukan dengan bentuk 

tertulis atau surat (schiftelijke procedure). Acara 

dengan surat mengindikasikan bahwasanya kegiatan 

memeriksa perkara pada dasarnya berlaku dengan 

tulisan. Namun demikian, sebuah kesempatan dalam 

memberikan penjelasan kedudukan secara lisan juga 

dapat diperoleh kedua pihak. 

2) Kewajiban dengan asistensi ahli Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 

mengembankan kewajiban pada seorang ahli hukum 

untuk memberikan bantuan.  Ketetapan tersebut 

dipertimbangkan dengan landasan yang 

menyebutkan  bahwa diperlukan adanya asistensi 

beberapa ahli yang mempunyai kapabilitas teknis 

dalam menangani  proses kepailitan yang 

membutuhkan wawasan dan ilmu tentang hukum 

dan kecakapan teknis, sehingga perkara yang 

dihadapi pihak yang memiliki sengketa dapat 

ditangani dengan  tepat. 

                                                           
27 Martiman Prodjohamidjojo, Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1999), hal 11. 
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3) Model liberal-individualisme hukum acara dalam 

proses kepailitan berpedoman bahwa peran hakim 

pada hakikatnya tidaklah aktif. Hakim sekadar 

bertugas melakukan kegiatan pengawasan agar 

aturan-aturan acara yang telah ditentukan sesuai 

dengan undang-undang dapat terlaksana dengan 

benar dan lancar oleh pihak-pihak yang bersengketa. 

Bentuk acara tersebut dinamakan  model liberal-

individualisme. 

4) Proses pemeriksaan perkara pailit di Pengadilan 

Niaga tidak membutuhkan waktu yang lama sebab 

undang-undang kepailitan memberi batas waktu. 

Selain itu, proses tersebut tidak berlangsung lama 

sebab adanya ketentuan sistem pembuktian yang 

sifatnya tidak berbelit-belit dan ketentuannya 

tercantum dalam  pasal 8 ayat (4) Undang-Undang 

Kepailitan. Jika ditemukan bukti yang 

mengindikasikan  terpenuhinya pernyataan pailit, 

maka permohonan pernyataan pailit harus disetujui. 

Syarat-syarat pembukitiannya antara lain 

terdapatnya utang yang telah jatuh tempo dan harus 

dilakukan penagihan dan adanya kreditor yang lebih 

dari satu selaras dengan realita yang menunjukkan 

bahwa utang tidak dibayar oleh debitor  atau 
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termohon pailit. Hakim dapat mengatakan 

bahwasanya pengajuan perkara oleh pihak terkait 

merupakan perkara perdata biasa. Apabila sebuah 

perkara diklasifikasikan sebagai perkara yang sifat 

pembuktiannya kompleks, maka hakim bisa 

menyatakan bahwasanya pengadilan niaga tidak 

berwenang dalam menangani perkara tersebut. 

5) Terdapat pemeriksaan perkara pailit di Pengadilan 

Niaga tidak membutuhkan waktu yang lama sebab 

undang-undang kepailitan memberi batas waktu. 

Selain itu, proses tersebut tidak berlangsung lama 

sebab adanya ketentuan sistem pembuktian yang 

sifatnya tidak berbelit-belit dan ketentuannya 

tercantum dalam  pasal 8 ayat (4) Undang-Undang 

Kepailitan. Jika ditemukan bukti yang 

mengindikasikan  terpenuhinya pernyataan pailit, 

maka permohonan pernyataan pailit harus disetujui. 

Syarat-syarat pembukitiannya antara lain 

terdapatnya utang yang telah jatuh tempo dan harus 

dilakukan penagihan dan adanya kreditor yang lebih 

dari satu selaras dengan realita yang menunjukkan 

bahwa utang tidak dibayar oleh debitor  atau 

termohon pailit. Hakim dapat mengatakan 

bahwasanya pengajuan perkara oleh pihak terkait 
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merupakan perkara perdata biasa. Apabila sebuah 

perkara diklasifikasikan sebagai perkara yang sifat 

pembuktiannya kompleks, maka hakim bisa 

memberikan pernyataan bahwasanya pengadilan 

niaga tidak berwenang dalam menangani perkara 

pailit. 

6) Putusan serta merta (UVB) menurut Pasal 8 ayat (7) 

Undang-Undang Kepailitan, putusan atas 

permohonan pernyataaan pailit di Pengadilan Niaga 

bisa dilakukan terlebih dahulu walaupun masih ada 

pengajuan upaya hukum terhadap putusan itu. 

Undang-Undang Kepailitan mengembankam suatu 

kewajiban bagi curator dalam menyelesaikan semua 

tugas dan wewenangnya dalam hal mengatur dan 

menangani harta pailit yang dihitung sejak adanya 

pembatalan putusan pailit oleh putusan yang 

tingkatannya lebih tinggi. Seluruh aktivitas 

penanganan dan penyelesaian yang dilakukan 

curator memang terhitung sejak adanya pembatalan 

putusan, namun undang-undang tetap harus  

mengesahkanya. 

7) Kalusula Arbitrase  

Keberadaan Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan 

yang pembentukannya dilandaskan pada pasal  280 
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ayat (1) Perpu No.1 tahun 1998 mempunyai 

wewenang istimewa yakni berupa yurisdiksi 

substansif eksklusif terhadap penanganan  perkara 

pailit. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut tidak 

mengedepankan kewenangan absolut dari arbitrase 

sebagai implementasi prinsip pacta sun servanda 

yang ditekankan dalam Pasal 1338 KUH Perdata 

yang menunjukkan pembenaran ekstra judicial atas 

klausula arbitrase dalam menangani sengketa pihak-

pihak yang bersangkutan atau seperti yang telah 

tercantum dalam perjanjian. Oleh karena itu, 

meskipun telah terjadi kesepakatan mengenai 

penanganan sengketa dengan jalur arbitrase, 

pengadilan niaga tetaplah mempunyai wewenang 

dalam kegiatan pemeriksaan dan pemberian 

keputusan.  Ketetapan tersebut tertuang dalam Pasal 

300 Undang-Undang Kepailitan. 

8) Tidak tersedia upaya banding.  

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 

2007 secara gamblang memberikan pernyataan 

bahwasanya kasasi ke Mahkamah Agung menjadi 

cara yang dapat dilakukan apabila menginginkan 

pengajuan upaya banding terhadap putusan yang 

ditetapkan pengadilan niaga atas permohonan pailit.  
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Dengan demikian, upaya hukum banding tidak 

dapat dilakukan terhadap putusan  pada Pengadilan 

Niaga tingkat pertama. 

9) Hakim Pengadilan Niaga 

Dalam pengadilan niaga, yang melakukan 

pemeriksaan dan pemberian keputusan mengenai 

perkara pailit atau penangguhan wajibnya 

pembayaran utang pada tingkatam pertama ialah 

Majelis Hakim. Sementara pada perkara lainnya di 

ranah niaga, ketua Mahkamah Agung berperan 

dalam penetapan kategori dan nilai perkara yang 

pada tingkat pertama diinvestigasi dan diputuskan 

oleh hakim tunggal.  Ketetapan tersebut tertuang 

dalam pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004. 

10)  Pengangkatan Hakim Pengadilan Niaga ditentukan 

oleh keputusan Ketua Mahkamah Agung. 

Ketentuan-ketentuan agar bisa menjadi hakim niaga 

tercantum dalam Pasal 302, yaitu: 

i. Telah memiliki pengalaman sebagai hakim 

dalam lingkungan Peradilan Umum 

ii. Mempunyai dedikasi dan penguasaan 

terhadap ilmu dan wawasa  di bidang 
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persoalan yang merupakan lingkup 

kewenangan Pengadilan Niaga 

iii. Memiliki, wibawa, kejujuran, keadilan, dan 

berperilaku terpuji;  dan  

iv. Sukses menuntaskan program training 

khusus sebagai hakim pada pengadilan. 

 

 

b. Jenis-Jenis Sengketa melalui Pengadilan Niaga 

Cakupan pengadilan niaga terdiri dari perkara 

kepailitan, penangguhan kewajiban dan pembayaran utang 

(PKPU), dan juga sengketa komersial seperti masalah 

sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HAKI). 

Sengketa lainnya termasuk sengketa proses likuidasi bank 

yang lembaga penjaminan simpanan (LPS) jalankan.  

Dalam aturan perundang-undangan, sampai 

sekarang ini Pengadilan Niaga memiliki wewenang dalam 

penanganan beberapa perkara, yaitut: 

1) Kepailitan dan PKPU, termasuk hal-hal yang 

berkenaan denhan perkara tersebut. Contohnya 

adalah kasus action pauliana dan prosedur revoi 

yang mana kasus-kasus tersebut mengesampingkan 

mengenai ada tidaknya bukti sederhana (lihat UU 
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No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang); 

2) Hak Kekayaan Intelektual: 

i. Desain Industri diatur dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri; 

ii. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 

tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 

iii. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Paten; 

iv. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Merek; 

v. Hak cipta tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

vi. Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 

mengenai lembaga penjamin simpanan: 

a) Sengketa dalam proses likuidasi  

b) Tuntuntan pembatasan semua 

perbuatan hukum bank yang 

menimbulkan pengurangan aset atau 

penambahan kewajiban bank, dan 
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dijalankan dalam waktu 1 tahun 

sebelum izin usaha dihapus. 

c) Dengan demikian, Pengadilan Niaga 

tidak sekadar berwenang dalam 

penanganan perkara pailit, tetapi juga 

beberapa perkara lain dalam 

lingkupan HAKI dan LPS. 

 

B. Landasan Yuridis  

Lebih dari satu dekade ini, arus globalisasi semakin meluas dan hal 

ini merupakan bentuk kemajuan yang nyata dan masih akan tetap terjadi di 

masa mendatang. Bidang-bidang yang terdampak dari globalisasi antara 

lain bidang sosial, ekonomi, budaya termasuk bidang-bidang lainnya. 

Pesatnya kemajuan informasi, teknologi, dan transportasi sangat 

berpengaruh terhadap berkembangnya aktivitas perdagangan hingga 

akhirnya memposisikan dunia sebagai pasar tunggal bersama.28 

Atmosfir kompetisi usaha yang baik menjadi tolok ukur 

keberhasilan dalam mempertahankan eksistensi perdagangan global. 

Merek memiliki peran yang sangat esensial dan juga membutuhkan sistem 

aturan yang tepat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan juga 

aspek-aspek yang selaras dengan perjanjian-perjanjian internasional yang 

sudah Indonesia ratifikasi termasuk pengalaman dalam pelaksanaan 

administrasi merek, maka  Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang 

                                                           
28 OK. Saidin. 2006. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
hal. 336 
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Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) perlu 

disempurnakan seperti yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) yang kemudian 

dinamakan Undang-Undang Merek lama dan penggantinya adalah 

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (setelahnya dinamakan 

UUM 2001).29 

Terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat nampak dalam undang-

undang tersebut apabila dilakukan suatu perbandingan terhadap undang-

undang lama. Misalnya, pemeriksaan substantif dilaksanakan setelah 

adanya pernyataan bahwasanya permohonan telah sesuai kriteria secara 

administratif. Pada mulanya, pemeriksaan substantif dilaksanakan setelah 

usainya periode diumumkannya permohonan. Tujuan perubahan tersebut 

adalah untuk mengetahui dengan cepat apakah akan diberikan suatu 

persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan serta 

untuk memberikan pihak lain suatu peluang dalam hal pengajuan 

keberatan terhadap permohonan yang telah mendapat persetujuan dalam 

pendaftaran.30 

Tempo atau masa pengumuman dilakukan selama 3 bulan, lebih 

cepat dibandingkan dengan tenggang pengumuman menurut undang-

undang merek lama. Dengan kata lain, secara umum dipercepat pula 

kegiatan perampungan permohonan demi peningkatan layanan kepada 

masyarakat. 
                                                           
29 UUM 2001 diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, yang menjadi latar belakang 
diundangkannya UUM 2001 yaitu dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, serta untuk 
mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga sebagai tindak lanjut penerapan 
konvensi-konvensi internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 
30 Adrian Sutedi. 2009. Hak atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika, Jakarta. hal. 90. 
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Berbicara tentang hak prioritas, dalam Undang-Undang tersebut 

disebutkan bahwa bilamana bukti penerimaan tidak dilengkapi oleh 

pemohon, maka permohonan yang diajukan lebih awal akan memunculkan 

hak prioritas dalam tenggang 3 bulan setelah  hak prioritas berakhir. 

Proses permohonan tersebut dilakukan sebagaimna proses permohonan 

pada umumnya; hak prioritas tak perlu digunakan. 

Perihal lainnya berkaitan dengan penolakan permohonan yang 

merugikan pemohon. Dengan kata lain, dibutuhkan adanya suatu regulasi 

yang bisa memberikan asistensi bagi pemohon sehingga pemohon bisa 

memperoleh informasi lebih awal terkait dengan rincian alasan mengenai 

penolakan permohonan yang diajukan.31 

Dalam undang-undang, dicantumkan pula aturan mengenai 

proteksi terhadap merek dagang dan merek jasa, termasuk proteksi 

terhadap indikasi geografis yakni penanda yang memberikan indikasi dari 

mana suatu barang berasal sebab adanya faktor alam atau faktor manusia, 

atau gabungan dari faktor-faktor yang menunjukkan karakteristik dan 

mutu barang yang diproduksi.32 indikasi asal juga disebutkan dalam aturan 

undang-undang. 

Karena merek andil dalam kegiatan ekonomi/dunia bisnis, maka 

diperlukan adanya badan peradilan khusus yang berperan dalam 

penanganan mengenai sengketa merek. Badan peradilan tersebut 

dinamakan Pengadilan Niaga. Dengan demikian, ada ekspektasi yang 

besar bahwasanya penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan secara 
                                                           
31 OK. Saidin. op. cit, hal. 337. 
32 Indonesia. Undang-Undang tentang Merek, UUM 2001, LN No. 110 Tahun 2001. Pasal 56 Ayat 
(1). 
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efektif dalam masa yang singkat.  Sementara itu, penanganan sengketa 

merek juga memerlukan aturan hukum acara khusus sebagaimana bidang 

hak atas kekayaan intelektual lainnya. Peradilan khusus yang menangani 

permasalahan merek dan bidang-bidang hak atas kekayaan intelektual 

lainnya eksis pula di negara-negara lain, termasuk Thailand. Dalam 

Undang-Undang ini, pemilik merek juga diberikan suatu proteksi hukum 

yang lain yakni dalam bentuk penetapan temporer pengadilan untuk 

memproteksi merek agar dapat menghindari terjadinya kerugian yang 

banyak. Lebih lanjut, undang-undang tersebut memuat ketentuan 

mengenai arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga bisa 

berkontribusi dalam pemberian kesempatan yang tinggi dalam 

menyelesaikan sengketa. 

Melalui undang-undang ini, diciptakanlah aturan merek dalam satu 

naskah (single text) supaya penggunaannya bisa dirasakan dengan mudah 

bagi masyarakat. Akan tetapi ketetapan-ketetapan dalam Undang-Undang 

merek lama, yang substansinya tak termodifikasi, dicantumkan lagi dalam 

Undang-Undang ini. Secara menyeluruh, UUM 2001 mengatur tentang :33 

1) Proses permohonan pendaftaran; 

2) Jangka waktu pengumuman; 

3) Hak prioritas; 

4) merek dagang dan merek jasa; 

5) indikasi-geografis; 

6) penyelesaian sengketa merek; 

                                                           
33 OK. Saidin. op. cit, hal. 336-337 
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7) penetapan sementara pengadilan. 

Dari paparan di atas, UUM 2001 menjadi  undang-undang yang 

sekarang ini difungsikan sebagai petunjuk bagi hukum merek dan hal-hal 

lain yang ada kaitannya dengan merek. 

 

 

1.  Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek (yang 

selanjutnya dinamakan “UU Merek”) digantikan dengan Undang-

undang tentang merek yang lama, yaitu Undang-undang No. 12 

Tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan Undang-undang No. 

14 Tahun 1997 (“UU Merek Lama”).  

Yang membedakan undang-undang tersebut dan UU Merek 

Lama ialah aliran dokumennya. Pada UU Merek Lama, 

pelaksanaan pengumuman berlangsung setelah diinformasikannya 

tanggal penerimaan, yakni ketika syarat-syarat permohonan merek 

dilengkapi. Selanjutnya diadakan pemeriksaan substantif. Namun 

alur tersebut dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, ada jalan lain 

yang disebutkan dalam UU Merek, yakni pelaksanaan pemeriksaan 

substantif diadakan sesegera mungkin setelah syarat-syarat formal 

pendaftaran merek telah terpenuhi. Dengan kata lain, penolakan 

atau penerimaan permohonan pendaftaran merek yang diajukan 

secepatnya dapat diketahui. 
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Menurut UU Merek Lama, hanya pengadilan yang dapat 

menggunakan unsur iktikad baik yang mana hal ini mengakibatkan 

adanya kekurangan-kekurangan dalam hal pemberian proteksi 

terhadap pemegang merek.  First file  merupakan prinsip 

penerimaan pendaftaran merek. Prinsip tersebut bermakna 

bahwa pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran untuk 

mereknya, maka pendaftarannya akan disetujui dan penerimaan 

atau pereetujuan tersebut tidak mempertimbangkan apakah 

pihak pendaftar memang memakai merek itu bagi perkembangan 

bisnisnya atau tidak. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang 

mungkin dihadapi setelah pendaftaran pertama diterima. 

Contohnya, tiba-tiba datanglah seorang pendaftar baru yang 

sesungguhnya sangat memiliki kepentingan secara langsung 

terhadap merek karena pendaftar tersebut secara konkret memang 

memakai merek tersebut.  Dalam kasus ini, pendaftar baru 

(notabene pemakai merek yang sebenarnya) diharuskan melakukan 

"penyelesaian khusus" dengan pihak yang mendaftar lebih awal 

sehingga pendaftar awal tersebut memberikan persetujuan 

mengenai penyerahan merek kepada pendaftar yang kedua. Dalam 

hal ini, pendaftar awal sejatinya dinamakan spekulen merek. 

Melalui UU Merek, ada harapan besar bahwasanya praktek 

spekulasi merek bisa mengalami penurunan. 

Dalam undang-undang yang baru, apabila hak prioritas 

yang digunakan untuk melakukan permohonan pendaftaran merek  
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tidak memenuhi ketentuan administratif, maka dapat dilakukan 

proses permohonan. Akan tetapi, permohonan tersebut tergolong 

permohonan yang bersifat umum.34 

Menurut undang-undang merek ini, pemilik merek juga 

berkesempatan tinggi dalam hal mengurusi masa perpanjangan 

merek, yakni sejak 12 bulan sebelum tempo perlindungan merek 

berakhir.35 

Berkenaan dengan sanksi pidana, undang-undang ini lebih 

menitikberatkan sanksi denda yang berat daripada sanksi pidana 

badan, yakni pidana badan paling tinggi ialah 5 tahun (UU Merek 

Lama: 7 tahun) dan denda Rp. 1 Miliyar ( UU Merek Lama: Rp. 

100 Juta). Sementara itu,  ketentuan-ketentuan non substansif 

mengenai hak eksklusif, biaya/PNBP, penggunaan pengadilan 

niaga, penetapan sementara pengadilan, penuntasan sengketa 

dengan cara arbitrase dan APS, PPNS serta konsultan hak 

kekayaan intelektual secara mutatis mutandis memiliki kesamaan 

dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta. 

 

 

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

Indikasi Geografis 

Undang-Undnag No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geogrofis merupakan Undang-Undang yang dipakai oleh Indonesia saat ini. 

                                                           
34 Pasal 12 ayat (3). 
35 Pasal 35 ayat (2). 
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Dengan dicabutnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka 

Undang-Undang tersebut tidak lagi digunakan dan disubstitusikan dengan 

Undang-Undang No. 20 Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geogrofis. 

Salah satu hal baru yang “diperkenalkan” dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dimasukannya bentuk 3 

dimensi (3D Shape), suara, dan hologram ke dalam lingkup pengertian Merek, 

yakni pasal 1 angka (1), yang pastinya dijadikan landasan rujukan berkaitan 

dengan merek yang bisa diproteksi sesuai dengan undang-undang yang 

mensubstitusi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

Sama seperti perihal baru yang lain, di tiap-tiap aturan undang-undang 

atau yang dijadikan penanda ialah mengenai isi dari ketentuan yang tertuang 

dalam teks legislasi yang diinterprerasikan dan dimanifestasikan di lapangan, 

terutama tatkala adanya permasalahan atau sengketa di pengadilan. Tidak 

dikecualikan pastinya mengenai lingkup baru merek dalam Undang-Undang No. 

20 Tahun 2016, dan terutama yang ada kaitannya dengani merek 3 dimensi. 

Hingga saat ini, sengketa yang berkenaan dengan merek 3 dimensi belum 

muncul dalam pengadilan niaga. Akan tetapi, karena belum munculnya 

permasalahan tersebut, tetap saja kita harus "belajar" dari negara lain yang pernah 

mengalaminya.   

UU no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni di 

Pasal 20, juga memposisikan eksistensi "daya pembeda” sebagai salah satu 

persyaratan yang harus dipenuhi supaya pendaftaran merek bisa dilakukan. Dalam 

penjabarannya, diperjelas bahwasanya sebuah merek tak mempunyai “daya 

pembeda” bilamana “terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda 

Agus Fernando, Efektivitas Penegakan Hukum Merek Atas Penjualan dan Pemakaian Tas Bermerek di 
Kota Batam. 
UIB Repository© 2019 



43 
 

Universitas Internasional Batam 
 

titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas”. Dengan demikian, dengan 

meninjau pemahaman ini, selanjutnya diterapkan dalam kasus yang terjadi di 

lapangan, terutama yang ada kaitannya dengan merek 3 dimensi dan hal tersebut 

sudah pasti merupakan hal yang amat menarik untuk dipahami dan dieskplorasi 

lebih lanjut di masa mendatang.  

 

C. Landasan Teori  

1. Teori Kepastian Hukum 

Asas kepastian Hukum didefinisikan sebagai asas dalam 

negara hukum yang memprioritaskan dasar aturan undang-undang, 

kesesuaian, dan keadilan dalam tiap-tiap kebijakan penyelenggara 

negara. Sebagaimana yang dinyatakan Utrecht, ada dua makna 

yang terkandung dalam kepastian hukum, yakni pertama, peraturan 

yang sifatnya umum membuat seseorang tahu tindakan yang 

diizinkan atau dilarang untuk diterapkan. Kedua, adanya keamanan 

hukum bagi individu dari tindakan pemerintah yang bisa saja 

melebihi wewenangnya sebab dengan adanya peraturan yang 

sifatnya umum, seseorang bisa memahami tindakan-tindakan yang 

bisa negara lakukan terhadap individu.36 

Seperti yang dikemukakan oleh Lon fuller, ada 8 (delapan) 

asas yang hukum harus penuhi. Atau, bisa dikatakan bahwasanya 

kepastian hukum harus ada. Kedelapan asas tersebut antara lain; 

                                                           
36 Riduan Syahtani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, 
Bandung,1999,hlm.23. 
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1. Sebuah sistem hukum yang meliputi seperangkat aturan 

yang tak didasarkan pada keputusan-keputusan yang 

menyesatkan dalam beberapa hal tertentu. 

2. Aturan itu terbuka  bagi khalayak. 

3. Tak diberlakukan surut sebab bisa merusak integritas 

kehancuran. 

4. Perbuatanya harus dalam rumusan yang bisa dipahami 

publik. 

5. Peraturan tidak boleh bertolak belakang. 

6. Tak diperbolehkan ada tuntutan terhadap aksi yang 

melewati apa-apa yang bisa dijalankan. 

7. Perubahan tak boleh terjadi dalam waktu yang singkat. 

8. Antara regulasi dan implementasi  sehari-hari harus sesuai 

atau sejalan.37 

Dengan demikian, asas tersebut bertujuan untuk membuat 

hak yang didapatkan seseorang sesuai dengan ketetapan 

pemerintah bisa diapresiasi walaupun keputusan tersebut tidak 

benar. Dengan kata lain, tiap-tiap keputusan yang ditetapkan 

pemerintah tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan 

dalam peradilan.38 

Dibutuhkan adanya aspek formal dari asas kepastian hukum 

dan keputusan yang berat termasuk ketentuan yang berkenaan 

                                                           
37 http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/, Di unduh 22 
May 2016. 
38 Soejono Sukanto, Kriminologi (Pengantar Sebab ‐sebab kejahatan), (Politea, Bandung, 1987), 
hlm.125 
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dengan putusan-putusan yang memberikan keuntungan harus 

diterangkan dalam kalimat yang bisa dipahami. Asas kepastian 

hukum memberi hak pada yang berkepentingan dengan tujuan 

untuk mencermati dan memahami dengan akurat terkait dengan 

apa yang ingin diimplementasikan daripada yang  diintensikan.39 

 

 

2. Teori Efektivitas Hukum 

Seperti yang dinyatakan Achmad Ali, ada beberapa faktor umum 

yang memiliki pengaruh terhadap efisiensi suatu perundang-undangan 

yaitu: profesional dan maksimalnya implementasi peranan, termasuk 

wewenang dan peran penegak hukum, yakni dalam hal pemaparan 

mengenai kewajiban yang diembankan pada diri mereka, termasuk 

pelaksanaan perundang-undangan.40 

Sementara itu, ada lima hal yang digunakan Soerjono Soekanto 

sebagai barometer ketepatan dalam dalam penegakan hukum, antara lain:41 

a. Faktor Hukum  

Fungsi dari hukum adalah untuk keadilan, kepastian dan 

kegunaan atau kefaedahan. Pada implementasi hukum di lapangan, 

suatu ketika berlangsung sebuah bentrokan antara kepastian hukum 

dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya jelas dan terang, 

sementara sifat dari keadilan ialah abstrak. Oleh karena itu, tatkala 

                                                           
39 Ibid. hlm.246. 
40 Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judiciaprudence) 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudance). (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375 
41 Ibid. hlm 378 

Agus Fernando, Efektivitas Penegakan Hukum Merek Atas Penjualan dan Pemakaian Tas Bermerek di 
Kota Batam. 
UIB Repository© 2019 



46 
 

Universitas Internasional Batam 
 

seorang hakim memberikan suatu keputusan terhadap suatu perkara 

dengan hanya berdasarkan implementasi undang-undang, maka 

bisa saja keadilan tersebut tidak bisa diraih.  Dengan demikian, 

apabila meninjau suatu masalah hukum, maka seharusnya keadilan 

harus diprioritaskan sebab hukum tidak sekadar bersifat tertulis.42 

b. Faktor Penegakan Hukum 

Kaitannya dengan fungsi hukum, mentalitas atau 

kepribadian petugas penegak hukum memiliki peran yang sangat 

krusial. Apabila aturan sudah tergolong baik namun petugas tidak 

berkepribadian baik, maka masalah bisa bermunculan. Menurut 

perspektif masyarakat, mereka cenderung memaknai hukum 

sebagai petugas atau penegak hukum. Dengan kata lain, mereka 

mengidentikkan hukum dengan perilaku penegak hukum. Akan 

tetapi, dalam pelaksanaan wewenang yang dimiliki, acapkali 

muncul permasalahan dikarenakan tindakan atau perilaku yang 

dianggap tidak sesuai dengan wewenang sehingga menghilangkan 

kewibawaan penegak hukum. Hal tersebut terjadi karena 

rendahnya kualitas penegak hukum.43 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung berkenaan dengan 

software dan hardware. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa 

para penegak hukum tak akan bisa melakukan tugasnya dengan 

benar bilamana kendaraan termasuk alat komunikasi  yang 

                                                           
42 Ibid. hlm 8 
43 Ibid. hlm 21 
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memadai tidak disediakan. Dengan kata lain, sarana atau fasilitas 

berperan krusial dalam menegakkan hukum. Apabila sarana atau 

fasilitas tersebut tidak tersedia, maka mustahil bagi penegak 

hukum menyelaraskan peran yang semestinya dengan peran yang 

faktual.44 

d. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum datang dari kalangan masyarakat dan 

tujuannya ialah untuk menciptakan suasana damai di kehidupan 

masyarakat. Tiap-tiap individu atau kelompok dalam masyarakat 

setidaknya memiliki rasa sadar terhadap hukum. Permasalahan 

yang muncul berkaitan dengan tingkatan dalam mematuhi hukum, 

yakni ketaatan hukum yang tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat 

ketaatan hukum masyarakat terhadap hukum menjadi bagian dari 

parameter fungsi hukum.45 

e. Faktor Kebudayaan 

Pada hakikatnya, kebudayaan meliputi nilai-nilai yang 

menjadi dasar hukum yang sah, nilai-nilai mana saja yang menjadi 

konsepsi-konsepsi abstrak terkait dengan hal-hal yang dipandang 

baik (alhasil dipatuhi) dan hal-hal yang dipandang tak baik 

(sehingga bisa dicegah). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia 

menjadi landasan hukum adat yang berlaku. Lebih lanjut lagi, 

berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang 

                                                           
44 Ibid. hlm 37 
45 http://eprints.umm.ac.id/36241/3/jiptummpp-gdl-ariffahria-47468-3-babii.pdf, diakses pada 14 
Mei 2019. 
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pembentukannya dilakukan oleh kalangan tertentu dalam 

masyarakat yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Hukum 

perundang-undangan ini harus bisa menjadi cerminan nilai-nilai 

yang melandasi hukum adat sehingga berlakunya hukum 

perundang-undangan tersebut bisa berjalan secara terus-menurus.46 

Lima faktor di atas memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini 

disebabkan faktor-faktor tersebut merupakan hal-hal yang menjadi 

landasan dan barometer efisiensi dalam menegakkan hukum. Dari faktor-

faktor tersebut, penegakan hukum itu sendiri menjadi poin primernya. Hal 

tersebut dikarenakan bahwa penegak hukum berperan dalam penyusunan 

dan implementasi undang-undang. Di samping itu, masyarakat 

memandang penegakan hukum sebagai panutan mereka.47 

 

                                                           
46 Iffa Rohmah. Penegakkan Hukum. http://pustakakaryaifa.blogspot.com. Diakses pada 14 mei 
2019. 
47 Ibid. hlm 53. 
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