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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(KEMENKUMHAM) 

1. Definisi Kemenkumham 

 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

atau yang biasa disebut dengan Kemenkumham RI merupakan 

kementerian didalam pemerintahan yang bertugas untuk mengurus semua 

urusan yang berhubungan dengan hukum dan hak asasi manusia.  

 Sejak tahun 1945-1999 Kemenkumham RI dikenal dengan nama 

Departemen Kehakiman. Kemudian pada tahun 1999-2001 

Kemenkumham berubah nama menjadi Departemen Hukum dan 

Perundang-undangan. Pada tahun 2001-2004 namanya berubah lagi 

menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terakhir pada 

tahun 2009 hingga sekarang dikenal dengan nama Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemenkumham dipimpin oleh 

seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. 

2. Tugas Pokok  dan Fungsi Kemenkumham 

 Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 

Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dijelaskan 

mengenai tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu : 

“Kemenkumham mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu 

presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” 

10 
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 Sedangkan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 

Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perpres 

No.44/2015) , dijelaskan mengenai :
1
 

Fungsi pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu: 

a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan 

perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, 

keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; 

b) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur orrganisasi di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

d) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

e) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; 

f) pelaksanaan pembinaan hukum nasional; 

g) pelaksanaan penulisan dan pengembangan dibiddang hukum dan hak 

asasi manusia; 

h) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum 

dan hak asasi manusia; 

i) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; 

j) pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan 

                                                           
1 Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perpres Nomor. 44 Tahun 2015, Ps. 3 

 

Chintya Cen. Pendaftaran Merek Jasa PT Olsera Indonesia Pratama dan Penggunaan Tanda Trademark 
Pasca Pendaftaran. 
UIB Repository©2019



12 

 

Universitas Internasional Batam 

 

k) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi dilingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia. 

B. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

1. Definisi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) 

 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJHKI) adalah sebuah 

unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan 

pelayanan perlindungan HKI di Indonesia seperti Paten, Merek, Hak 

Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia 

Dagang dan Indikasi Geografis. 

 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dipimpin oleh seorang 

direktur jenderal yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kekayaan intelektual 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi DJHKI 

 Dalam pelaksanaan tugasnya, berdasarkan Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM RI No. M.09-PR.07.10 Tahun 2007 DJHKI 
2
memiliki 

tugas untuk merumuskan serta melaksanakan segala kebijakan serta 

standarisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual. 

  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan 

fungsi: 

a) perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan 

intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan 

                                                           
2 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-PR.07.10 Tahun 2007 DJHKI 
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intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan 

pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan 

intelektual, serta teknologi informasi dibidang kekayaan intelektual; 

b) pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perlindungan 

hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran 

kekayaan intelektual, penyidikan penyelesaian sengketa dan 

pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi 

kekayaan intelektual, serta teknologi informasi dibidang kekayaan 

intelektual; 

c) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang 

perlindungan hukum kekayaan intelektual. penyelesaian permohonan 

pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa 

dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi 

kekayaan intelektual, serta teknologi informasi dibidang kekayaan 

intelektual; 

d) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; 

dan 

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
3
 

C. Tinjauan Umum Tentang Mall Pelayanan Publik Kota Batam 

Mall pelayanan publik (MPP) merupakan tempat berlangsungnya 

kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas baran dan/atau jasa dan/atau 

pelayanan administrasi yang merupakan perluasan dari fungsi pelayanan 

terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik 

                                                           
3 Administrator, “Struktur Organisasi”, http://www.dgip.go.id/struktur-organisasi. 
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Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka 

menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. 

 Mall pelayanan publik diselenggarakan oleh organisasi perangkat 

daerah yang melaksanakan tugas dna fungus di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu. Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan 

perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan 

Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 

Daerah/Swasta. 

 Terdapat beberapa instansi yang bergabung dalam MPP, seperti 

Pemerintah daerah Kab/Kota (Pemda Kab/Kota) meliputi PTSP; Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil; Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Badan 

Usaha Milik Daerah yang meliputi Jasa Raharja; BPJS Ketenagakerjaan; BPJS 

Kesehatan; PT PLN (Persero); POS Indonesia. Badan Usaha Milik Daerah 

meliputi : PDAM; dan Bank Daerah. Badan Usaha Milik Swasta meliputi 

Perbankan; Food station; dan fasilitas lainnya. Kementerian dan Lembaga 

meliput Kementerian Keuangan; Kementerian Hukum dan HAM; 

Kementerian ATR/BPN; Badan Koordinasi Penanaman Modal RI; Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

D. Tinjauan Umum Tentang Subjek HKI 

Pemegang/pemilik Hak Merek yaitu : orang (persero), beberapa orang 

(pemilik bersama), Badan Hukum yang telah mendapatkan Hak atas Merek 

yang disebut dengan Merek Terdaftar. 

1. Perorangan 
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 Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum 

Perdata mengatakan bahwa: 

“Dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau subyek di 

dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai 

subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir 

saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal 

waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian 

dilahirkan dalam keadaan hidup.”
4
 

2. Badan Hukum 

a) Pengertian Badan Hukum 

 Badan hukum merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai 

tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Yang 

dimaksud dengan tujuan adalah adanya suatu keinginan yang ingin 

dicapai dari pembentukan badan hukum tersebut. Sejak awal pendirian, 

telah ditentukan apa tujuan dari pembentukan badan hukum tersebut. 

Hal ini dicantumkan didalam akta. Contohnya badan hukum tersebut 

bergerak dalam pembinaan dan pengembangan anak yatim piatu, dan 

sebagainya. 

 Dari uraian diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur badan hukum : 

1) mempunyai perkumpulan; 

2) mempunyai tujuan tertentu; 

3) mempunyai harta kekayaan; 

4) mempunyai hak dan kewajiban; 

                                                           
4 Wibowo T. Tunardy, “Manusia Sebagai Subyek Hukum”, 

http://www.jurnalhukum.com/manusia-sebagai-subyek-hukum/, diunduh pada 25 Mei 2012 
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5) mempunyai hak untuk menggudan dan digugat.
5
 

 Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas  (UU No.40/2007)
6
, berbunyi : 

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya.” 

Unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi dalam melahirkan suatu 

perseroan terbatas adalah sebagai berikut : 

1) merupakan persekutuan modal 

 Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” 

yang disebut juga authorized capital, yakni jumlah modal yang 

disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau AD 

perseroan.
7
 

2) didirikan berdasarkan perjanjian 

 Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan 

“perjanjian” demikian penegasan bunyi Pasal 1 Angka 1 No. 40/ 

2007. Pendirian perseoran sebagai persekutuan modal diantara 

pendiri dan/atau pemegang saham harus memenuhi ketentuan 

                                                           
5 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cet.1, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2001), 

hlm. 25. 

6 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, Ps. 1 Angka 1 

7 Syahrul, S.E., Muhammad Afni Nazar, S.H., Ardiyas, Kamus Lengkap Ekonomi, cet. 1, (Jakarta : 

Citra Harta Prima Jakarta, 2000), hlm. 98. 
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hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (BW) pada bagian kesatu tentang ketentuan umum, 

bagian kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dan bagian 

ketiga tentang akibat perjanjian. 

 Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian 

perseoran sebagai badan hukum bersifat “kontraktual” yakni 

berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari pernjanjian. 

Selain itu juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan 

untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan. 

 Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
8
, syarat mendirikan suatu 

perseroan terbatas dikutip sebagai berikut : 

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta 

notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.” 

Adapun yang dimaksud dengan orang adalah sebagai berikut : 

1) orang perseorangan baik warga negara maupun orang asing; 

2) badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. 

Hal ini tercantumkan pada Pasal 1313 BW, yang berbunyi : 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Apabila perjanjian itu telah sah, maka berdasarkan Pasal 1338 BW, 

perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang mereka. 

3) melakukan kegiatan usaha 

                                                           
8 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, Ps. 1 Angka 1 
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 Dikutip dari Pasal 2 UUPT 2007, yang dimaksud dengan 

melakukan kegiatan usaha yaitu
9
 : 

“Suatu perseroan  harus mempunyai maksud dan tujuan serta 

kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undagan, ketertiban umum, dan/atau 

kesusilaan.” Seterusnya yang dimaksud dengan maksud dan tujuan 

kegiatan usaha dikutip dari Pasal 18 UUPT 2007, yaitu : 

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan 

usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perserian sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

4) lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk 

pengesahan pemerintah 

 Didirikannya suatu perseroan sebagai badan hukum, karena 

diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan 

peraturan perundnag-undangan. Proses lahirnya suatu badan 

hukum, didasarkan pada Keputusan Pengsahan oleh Menteri
10

. Hal 

itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UUPT 2007 yang berbunyi 
11

: 

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal 

diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan 

hukum Perseroan”. 

 Berdasarkan pembagiannya, badan hukum dapat dibedakan 

menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum 

                                                           
9 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, Ps. 2 

10 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 36 

11 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, Ps. 7 Ayat (2) 
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publik merupakan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. 

Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan 

oleh swasta/bukan pemerintah. 

b) Jenis-jenis Badan Usaha Berbadan Hukum 

 Badan usaha merupakan pengembangan perusahaan dagang atau 

usaha dagang. Badan usaha sendiri dibagi menjadi badan usaha 

berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Badan 

usaha bukan berbadan hukum terdiri dari persekutuan perdata, 

persekutuan komanditer (cv) dan firma. 

Sedangkan badan usaha berbadan hukum terdiri dari : 

a) Perseroan Terbatas (PT), merupakan badan usaha sekaligus badan 

hukum yang terdiri dari para pemegang saham dengan tanggung 

jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal 

yang ditanamkan. 

b) Yayasan, merupakan badan usaha berbadan hukum yang mana 

tujuan pendiriannya bukanlah untuk mencari keuntungan yang 

sebesar-besarnya melainkan untuk tujuan sosial. 

c) Koperasi, merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki 

tujuan untuk mengadakan kerjasama dengan menampung kegiatan 

perekonomian pada tingkat lapisan bawah. 

 

 

3. Perseroan Terbatas 
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 Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze 

Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha 

yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki 

bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari 

saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan 

perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
12

 

 Perseroan terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan 

usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar 

jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak 

dinikmati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. 

Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan 

saham yang juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan suatu badan 

usaha berbentuk perseroan terbatas. 

 Dikutip dari Pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2007, yang dimaksud 

dengan Perseroan terbatas yaitu : 

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan 

berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha dengan modal dasar yang 

seluruh modalnya terbagi didalam saham dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya”. 

                                                           
12 Ibid., Hlm. 21 
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Kepemilikan badan hukum atas harga kekayaannya pada dasarnya 

bersumber dari kekayaan orang-perorangan yang terpisah yang 

diperuntukan bagi penggunaan maksud dan tujuan badan hukum tersebut. 

 Dalam perseoran terbatas, selain kekayaan perusahaan dan 

kekayaan pemilik modal yang terpisah, dipisahkan juga antara pemilik 

perususahaan dengan pengelola perusahaan. Struktur organisasi dari 

perseroan terbatas terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), 

direksi dan komisiris. 

 Secara singkat, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah : 

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” 

 Pendirian perseroan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih 

dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Perseroan 

memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan 

Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Jadi, keberadaan 

perseroan sebagai badan hukum dibuktikan  atas adanya Akta Pendirian 

Perusahaan yang berisikan tetnang anggaran dasar perseroan. 

E. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual 

1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
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 HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan 

ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan 

pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentukk-bentuk 

kekayaan lainnya. 

 Misalnya, kekayaan intelektual dapat diperjualbelikan seperti 

sebuah buku, novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, 

piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk 

barang-barang tertentu, makhluk hidup rekayasa genetik, obat-obatan, 

rahasia dagang, pengetahuan teknik, dan sebagainya. Selain diperjual 

belikan, HKI juga dapat disewakan dalam kurun waktu tertentu dimana 

adanya biaya sewa yang dibayarkan oleh pihak penyewa kepada pemilik 

HKI. Sistem sewa-menyewa tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian 

yang sering disebut dengan lisensi.
13

 

 Jika ditinjau dari perwujudannya, HKI sesungguhnya berbeda 

dengan objek yang berwujud lainnya. Sebagai contoh, hak cipta dalam 

suatu lukisan adalah kekayaan yang terpisah dari kepemilikan kanvas 

lukisnya. Jika seseorang membeli buku novel, yang orang tersebut miliki 

adalah sebatas pada fisik buku novelnya tetapi bukan hak cipta yang ada 

didalam buku tersebut. 

 Penulis mengambil contoh Charles Dickens adalah seorang 

pengarang terkenal. Sebelum dia meninggal, dia telah menulis sebuah 

buku untuk anak-anaknya dan memilih untuk tidak menerbitkannya. 

Didalam surat wasiatnya, ia memberikan semua dokumen pribadinya  

                                                           
13 Tim Lindsey, ed., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 

3. 
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kepada iparnya, dan sisa dari tanah-tanahnya diberikan kepada anak-

anaknya. Buku yang ditulisnya tersebut ada diantara dokumen yang 

diberikan kepada iparnya. Iparnya berniat untuk menerbitkan buku dan 

mengambil royalty dari buku tersebut untuk dirinya sendiri. Anak-anak 

Charles Dickens menuntutnya ke pengadilan, memohon royalty dari 

penjualan buku tersebut diberikan kepada mereka. 

 Pengadilan memutuskan bahwa ipar Charles Dickens memiliki 

dokumen yang diterimanya, tetapi bukan Hak Cipta dari dokumen-

dokumen tersebut. Hak ciptanya jatuh ke tangan anak-anak Charles 

Dickens. Ini berarti bahwa keuntungan dari penjualan buku tersebut 

diterima oleh anak-anaknya, bukan iparnya.
14

 

2. Jenis-jenis HKI 

 Terdapat beberapa cabang-cabang utama dalam HKI, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Hak Cipta 

 Pengertian hak cipta diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU No. 28/2014). Dikutip dari Pasal 

1 Angka 1 UU No. 28/2014) yang dimaksud dengan hak cipta yaitu 
15

: 

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdsarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.” 

                                                           
14 Ibid., hlm. 5. 

15 Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, Ps. 1 Angka 1 
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 Pemegang hak cipta itu sendiri mendapatkan hak moral dan hak 

ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif 

Pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Lebih 

lanjut mengenai hak-hak ekonomi yang didapatkan dijelaskan dalam 

Pasal 9 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 
16

: 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : 

(a) penerbitan Ciptaan; 

(b) penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk; 

(c) penerjemahan Ciptaan; 

(d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian 

Ciptaan; 

(e) pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

(f) pertunjukan Ciptaan; 

(g) pengumuman Ciptaan; 

(h) komunikasi Ciptaan. 

Hak-hak ekonomi tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai 

bidang, seperti contohnya dalam bidang seni dan sastra, program 

komputer, ceramah, pidato, rekaman suara dan/atau gambar, 

pertunjukan seorang pelaku seperti penyanyi, penari diatas panggung, 

atau ciptaan sejenis lainnya. 

Ciptaan-ciptaan tersebut telah dilindungi hak cipta sebagai hak 

eksklusif yang diperuntukan bagi pencipta maupun pihak lain yang 

                                                           
16 Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, Ps. 9 Ayat (1) 
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telah mendapatkan izin Pencipta untuk memanfaatkan hak tersebut. 

Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai 

kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, 

mengalihwujudkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan 

mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. 

2) Paten 

 Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 

Tentang Paten (UU No. 13/2016). Pada Pasal 1 Angka 1 UU 

No. 13/2016 dijelaskan mengenai pengertian paten, yaitu 
17

: 

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu 

tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan 

persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.” 

Yang dimaksud dengan invensi pada pasal tersebut adalah terkait 

dengan ide seseorang atau beberapa orang yang dituangkan dalam 

suatu kegiatan pemecahan masalah dibidang teknologi seperti proses 

suatu produk, penyempurnaan atau pengembangan suatu proses atau 

produk yang telah ada. Seperti pemegang cipta, pemegang hak paten 

juga mendapatkan manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. 

 Teradpat beberapa jenis invensi yang tidak dapat dipatenkan. Hal 

ini diatur didalam Pasal 9 UU No. 13/2016 : 

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi: 

                                                           
17 Indonesia, Undang-Undang Hak Paten, UU Nomor 13 Tahun 2016, Ps. 1 Angka 1 
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(a) proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau 

pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; 

(b) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau 

pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; 

(c) teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; 

(d) makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau 

(e) proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau 

hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis. 

3) Desain Industri 

 Desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2000 Tentang Desain Industri (UU No. 31/2000)
18

. Pada Pasal 1 

Angka 1 UU No. 31/2000 dijelaskan mengenai pengertian desain 

industri : 

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 

daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tida 

dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan 

suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.” 

Hak yang dilindungi didalam desain industri hanya sebatas pada desain 

orisinal suatu produk atau penampakan luar dari suatu produk. Desain 

tersebut baru mendapatkan perlindungan setelah desain didaftarkan. 

                                                           
18 Indonesia, Undang-Undang Desain Industri, UU Nomor 31 Tahun 2000, Ps. 1 Angka 1 
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Jangka waktu perlindungannya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung 

sejak tanggal penerimaan. 

4) Merek 

 Merek diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016)
19

. 

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi 

barang dan/atau jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh 

seseorang atau badan hukum tertentu. Pemilik merek terdaftar 

memiliki hak untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan 

mereknya tanpa seizin pemilik merek. Biasanya merek dapat berupa 

logo atau penamaan yang memberikan nilai jual yang tinggi terhadap 

suatu produk serta menaikkan reputasi produk. 

5) Rahasia Dagang 

 Rahasia dagang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2000 Tentang Rahasia Dagang (UU No. 30/2000). Berdasarkan Pasal 1 

Angka 1 UU No. 30/2000 yang dimaksud dengan rahasia dagang 
20

: 

“Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum 

dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena 

berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh 

pemilik Rahasia Dagang.” 

 Contoh dari rahasia dagang adalah resep makanan yang dilindungi 

sebuah restoran, kode pengaturan sistem oleh sebuah perusahaan 

                                                           
19 Indonesia, Undang-Undang Merek, UU Nomor 20 Tahun 2016, Ps. 1 Angka 1 

20 Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, UU Nomor 30 Tahun 2000, Ps. 1 Angka 1 
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software, dan sejenisnya. Hal ini diatur lebih rinci dalam Pasal 2 UU 

No. 30/2000 : 

“Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, 

metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang 

teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak 

diketahui oleh masyarakat umum.” 

6) Rekayasa Genetika 

 Kemajuan teknologi turut mempengaruhi perkembangan hukum di 

bidang HKI. Misalnya, dibidang paten. Dimana invensi demi invensi 

dilakukan hingga menciptakan teknologi-teknologi yang canggih salah 

satunya dibidang rekayasa genetika. Sebagai contoh perkawinan silang 

antara satu hewan dengan jenis hewan lainnya utnuk mendapatkan satu 

jenis hewan yang baru menjadi fokus penulisan para ahli peternakan. 

7) Internet dan Domain Names 

 Pertumbuhan teknologi informasi yang demikian pesat juga 

mempengaruhi perkembangan hukum HKI. Internet misalnya, telah 

menjadi suatu kebutuhan utama bagi mastarakat modern. Mulai dari 

berbelanja, mengirim surat, mendengarkan musik sampai 

mengiklankan suatu produk, semuanya dapat dilakukan dengan 

perantara internet. 

 Disamping manfaatnya yang begitu besar, ternyata oemakaian jasa 

internet jgua menimbulkan beberapa masalah pada bidang HKI 

terutama dibidang Hak cipta dan Hak merek.
21

 

                                                           
21 Ibid., hlm. 6. 
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3. Fungsi dan Manfaat HKI 

 Orang-orang yang memiliki HKI biasanya memiliki hak eksklusif 

atas kekayaan itu. Ini berarti bahwa secara umum para pencipta dan 

investor sajalah yang berhak mengkopi dan memanfaatkan karyanya. 

Beberapa fungsi dan manfaat HKI adalah sebagai berikut :
22

 

1) melindungi hak-hak alami yang dimiliki pemilik HKI 

2) perlindungan terhadap reputasi suatu kekayaan intelektual 

3) dorongan agar terlaksananya inovasi yang berkelanjutan 

4) memberikan imbalan atau penghargaan kepada pemilik HKI 

F. Tinjauan Umum Tentang Merek 

1. Definisi Merek 

 Merek diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016). Berdasarkan 

Pasal 1 Angka 1 UU No. 20/2016, yang dimaksud dengan merek
23

 : 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 

(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi 

dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau 

jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa.”  

 Secara singkat, merek merupakan suatu gambar atau penamaan 

yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasikan suatu produk yang 

                                                           
22 Ibid., hlm. 13. 

23 Indonesia, Undang-Undang Merek, UU Nomor 20 Tahun 2016, Ps. 1 Angka 1 
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dipasarkan. Dengan penggunaan merek, pelaku usaha lebih dikenal, 

mendapatkan reputasi dan kepercayaan dari konsumen. Membangun 

sebuah reputasi dan kepercayaan yang baik bagi konsumen bukanlah hal 

yang mudah. Pelaku usaha membutuhkan waktu yang cukup panjang 

untuk membangun reputasi dan kepercayaan suatu merek yang baik. 

Pelaku usaha membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun, 

jika membangun merek mereka dari 0 (nol). Masyarakat sering 

mengaitkan merek dengan suatu imej atau kualitas suatu barang dan/atau 

jasa. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara 

komersil. Oleh karena itu, biasanya pelaku usaha tidak serta-merta dengan 

mudah memberikan pelaku usaha lain untuk menggunakan merek yang 

mereka bangun. 

 Pemilik merek sesungguhnya memiliki hak atas merek. Hal ini 

diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 20/2016 
24

: 

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak 

lain untuk menggunakannya.” 

 Selanjutnya pada Pasal 3 UU No. 20/2016 menyatakan bahwa : 

“Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Berdasarkan 

kedua pasal diatas, Penulis menyimpulkan bahwa hak atas merek 

diberikan kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu jika merek 

tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Artinya, merek 

                                                           
24

 Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016, Ps. 1 
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yang belum didaftarkan dalam Daftar Umum Merek, belum memiliki 

perlindungan hukum. 

 Selain itu, merek juga berguna untuk para konsumen. Beberapa 

produk yang telah memiliki nama atau branding lebih dapat dipercaya 

konsumen. Bagi konsumen, tentu mereka akan memilih merek-merek 

tertentu yang dianggap telah memiliki kualitas tinggi dan aman. 

 Dikutip dari Pasal 2 Ayat (3) UU No. 20/2016, terkait lingkup 

merek
25

: 

“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, 

kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi 

dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) 

atau lebih unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa 

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa.” 

Suatu merek yang dilindungi dapat berupa unsur-unsur diatas dan 

digunakan untuk kegiatan perdagangan oleh pelaku usaha. 

2. Fungsi Penggunaan dan Pendaftaran Merek 

 Merek memiliki fungsi dalam lingkup perdagangan atau 

penawaran produk, beberapa diantaranya sebagai berikut : 

a) sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil suatu produksi 

dengan produksi lainnya baik yang diproduksi secara perorangan 

maupun badan hukum; 

b) sebagai alat untuk mempermudah promosi produk; 

                                                           
25
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c) sebagai jaminan atas mutu atau kualitas produk. 

 Selain fungsi dalam penggunaan, merek menjadi semakin bernilai 

dan memiliki fungsi setelah didaftarkan, seperti : 

a) sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek terdaftar; 

b) sebagai dasar penolakan pendaftaran merek yang memiliki kesamaan; 

c) sebagai alat pencegahan penyalahgunaan merek yang sama oleh pihak 

lain. 

3. Jenis-jenis Merek 

 Lingkup merek diatur dalam Pasal 2 UU No. 20/2016, lingkup 

suatu merek meliputi merek, dan indikasi geografis. Pada Pasal 3 UU No. 

20/2016 dijelaskan lebih lanjut terkait merek itu sendiri meliputi merek 

dagang dan merek jasa. 

a) Merek Dagang 

 Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No. 20/2016 
26

: 

“Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis 

lainnya.”  

Merek dagang tersebut dapat digunakan oleh seseorang atau beberapa 

orang baik digunakan secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

kegiatan perdagangan.  

b) Merek Jasa 

 Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 20/2016 
27

:  

                                                           
26

 Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016, Ps. 1 

Angka 2 

Chintya Cen. Pendaftaran Merek Jasa PT Olsera Indonesia Pratama dan Penggunaan Tanda Trademark 
Pasca Pendaftaran. 
UIB Repository©2019



33 

 

Universitas Internasional Batam 

 

“Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis 

lainnya.” 

Seperti merek dagang, merek jasa juga digunakan oleh seseorang atau 

beberapa orang baik secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

kegiatan perdagangan. 

4. Syarat-syarat Pendaftaran dan Penghapusan Merek 

 Dalam praktiknya, tidak semua merek dapat didaftarkan. 

Berdasarkan Pasal 20 UU No. 20/2016 
28

: 

Merek tidak dapat didaftarkan jika : 

(a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

(b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut badang 

dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 

(c) menurut unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, 

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

yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas 

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

(d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau 

khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; 

(e) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 

                                                                                                                                                                
27 Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016, Ps. 1 

Angka 3 
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(f) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. 

 Selain beberapa ketentuan merek tidak dapat didaftarkan, 

berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 20/2016 diatur 

tentang permohonan merek dapat ditolak
29

. 

Pada Pasal 21 Ayat (1) berbunyi : 

Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan : 

(a) merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

(b) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

(c) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak 

sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau 

(d) indikasi geografis terdaftar. 

Pasal 21 Ayat (2), berbunyi 
30

: 

Permohonan ditolak jika merek tersebut : 

(a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang 

terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 

(b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, 

bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau 

lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan 

tertulis dari pihak yang berwenang; atau 

                                                           
29 Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016, Ps. 21 

Ayat (1) 
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(c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi 

yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 

Pada prinsipnya, setiap merek yang akan didaftarkan haruslah memiliki 

daya pembeda, tidak sama dengan merek terkenal atau nama orang yang 

telah terkenal, tidak menggunakan muatan yang berkaitan dengan lembaga 

pemerintahan, muatan yang bersifat umum seperti gambar silang tulang 

tengkorak yang digunakan sebagai tanda umum berbahaya. 

 Sebuah merek terdaftar dilindungi selama jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun dari tanggal penerimaan. Jangka waktu ini dapat 

diperpanjang kembali. Namun, pemohon harus mengajukan permohonan 

perpanjangan merek paling lama 12 bulan sebelum masa berlaku merek 

berakhir. Merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik 

masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa. 

 Sebuah merek juga dapat dialihkan dengan beberapa cara yang 

diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 

20/2016
31

, berbunyi: 

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena : 

(a) pewarisan; 

(b) wasiat; 

(c) wakaf; 

(d) hibah; 

(e) perjanjian; atau 
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(f) sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Pengalihan-pengalihan tersebut harus dicatat didalam Daftar Umum 

Merek dan diarsipkan oleh Ditjen HKI. 

 Selain didaftarkan, suatu merek juga dapat dilisensikan dengan 

cara yang sama dengan cara melisensikan hak cipta. Pemilik merek dapat 

memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut 

dalam perdagangan barang dan jasa. Perjanjian lisensi merek harus 

didaftarkan dan diumumkan dalam berita resmi merek. Sebuah perjanjian 

lisensi tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang merugikan 

perekonomian Indonesia atau menghambat perkembangan teknologi. 

 Jika pemilik merek asli telah melisensikan mereknya kepada orang 

lain dan kemudian merek tersebut digugat karena mirip dengan merek 

pihak lain penerima lisensi dari merek tersebut mempunyai hak untuk 

menggunakan merek tersebut sampai berakhirnya masa lisensi. Namun 

penerima lisensi harus membayar royalty kepada pemilik merek yang 

baru.
32

 

 Selain daripada permohonan pendaftaran merek dan pendaftaran 

lisensi, suatu merek juga dapat di hapus dari daftar umum merek. Pada 

Pasal 71 Ayat (1) UU No. 20/2016, berbunyi
33

: 

“Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh  pihak ketiga 

yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan 

alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-

                                                           
32 Ibid., hlm. 145. 
33

 Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016, Ps. 71 

Ayat (1) 
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turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran 

atau pemakaian terakhir.” 

 Suatu merek juga dapat dihapuskan jika merek tersebut digunakan 

untuk barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan barang dan/atau jasa 

yang dicantumkan didalam permohonan pendaftaran merek. Dalam 

penghapusan merek terdaftar, terdapat ketentuan dimana penghapusan 

merek terdaftar tersebut akan dicatat dan diumumkan dalam berita resmi 

merek. 

5. Prosedur dan Diagram Alur Pendaftaran Merek 

 Proses pendaftaran merek dimulai dengan diajukannya 

permohonan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan Indonesia. Permohonan pendaftaran merek tersebut 

diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui 

Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Setelah 

permohonan diterima oleh Ditjen HKI, maka merek tersebut akan 

diumumkan pada publik dalam berita resmi merek. Pengumuman ini 

berlangsung selama 3 (tiga) bulan. 

 Selama periode pengumuman tersebut berlangsung, suatu pihak 

dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan 

mengajukan alasan-alasan tertulis mengapa merek itu seharusnya tidak 

dapat didaftarkan. Penolakan boleh diajukan jika alat bukti sudah 

mencukupi. Alat bukti harus mendukung bahwa merek tersebut tidak dapat 

didaftarkan. 
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 Pemohon akan diberitahukan mengenai penolakan tersebut dalam 

waktu 14 hari terhitung sejak Ditjen HKI menerima permohonan 

penolakan. Pemohon memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan 

atas keberatan  teresbut yang dapat diajukan dalam jangka waktu paling 

lama 2 bulan sejak tanggal penerimaan Salinan keberatan. Kemudian 

Ditjen HKI akan menggunakan keberatan dan sanggahan tersebut sebagai 

pertimbangan untuk memutuskan apakah merek tersebut dapat ditolak atau 

diterima. 

 Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan atas merek yang akan 

dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 bulan. Jika menurut Ditjen HKI 

merek tersebut dapat didaftarkan maka akan dikeluarkan sertifikat 

pendaftaran merek. Jika tidak ada penolakan, maka sertifikat akan 

dikeluarkan dalam waktu 30 hari setelah periode pengumuman berakhir. 

 Selain memiliki hak mengajukan permohonan, pemohon juga dapat 

mengajuakn banding ke Komisi Banding Merek jika pemohon merasa 

tidak puas atas putusan Ditjen HKI. Pengajuan banding tersebut dapat 

dilakukan dalam waktu paling lama 3 bulan dari putusan Ditjen utnuk 

menerima atau menolak permohonan pendaftaran itu. Komisi banding 

merek harus membuat putusan dalam tempo paling lama 3 bulan. Jika 

pemohon berpendapat bahwa komisi banding telah membuat suatu 

kekeliruan, maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan 

niaga dan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 
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 Secara ringkas, prosedur permohonan merek diatur dalam Pasal 4 

UU No. 20/2016
34

, sebagai berikut : 

Syarat dan Tata Cara Permohonan: 

(1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya 

kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa 

Indonesia. 

(2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mencantumkan: 

(a) tanggal, bulan, dan tahun permohonan; 

(b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; 

(c) nama lengkap dan alamat kuasa jika Permohonan diajukan melalui 

kuasa; 

(d) warna, jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan 

unsur warna; 

(e) nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali 

dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan 

(f) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau 

jenis jasa. 

(3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

label merek dan bukti pembayaran biaya. 

(5) Biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan label merek dan bukti pembayaran biaya. 

                                                           
34 Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016, Ps. 4 
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(6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bentuk 

3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk 

karakteristik dari merek tersebut. 

(7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, 

label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. 

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri 

dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan 

pendaftarannya. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

Surat permohonan pendaftaran merek dilampirkan bersamaan dengan: 

a) untuk pemohon yang berasal dari dalam negeri harus melampirkan 

fotokopi KTP. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai 

dengan ketentuan undnag-undang harus memilih tempat 

kedudukan di Indonesia. Umumnya, bisa memilih alamat kuasa 

hukumnya; 

b) apabila pemohon berstatus badan hukum, maka harus melampirkan 

fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh 

notaris; 

c) fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan 

diajukan atas nama lebih dari satu orang; 

d) surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan; 

e) tanda pembayaran biaya permohonan; 
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f) 10 lembar etiket merek dengan ukuran maksimal 9x9cm, minimal 

2x2 cm; 

g) surat pernyataan bahwa merek yang didaftarkan adalah benar 

miliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun biaya-biaya yang dikenakan terkait pendaftaran maupun 

pencatatan pada daftar umum merek, sebagai berikut : 
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Diagram Alir Proses Pendaftaran Merek :  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1. Biaya pendaftaran dan pencatatan merek  (Sumber : laman situs Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual) 
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6. Tanda Trademark ™ 

 Simbol atau tanda Trademark atau yang biasa disingkat dengan 

TM merupakan tanda suatu merek dagang. Simbol TM sendiri tidak diatur 

secara ekspilit didalam undang-undang tentang merek oleh karena itu, 

penggunaan tanda TM bukanlah sebuah kewajiban. Namun biasanya 

simbol tersebut digunakan untuk menandakan bahwa merek dagang 

tersebut sedang dalam proses baik dalam proses pengajuan merek dagang 

maupun dalam proses perpanjangan merek dagang tersebut.
35

 

 Negara Indonesia menganut sistem merek “first to file” yang mana 

artinya suatu merek mendapatkan perlindungan hukum sejak merek 

tersebut didaftarkan. Tanda TM sendiri berfungsi untuk 

menginformasikan, mencegah atau mengurangi penyalahgunaan merek 

oleh pihak yang tidak memiliki hak ataas merek tersebut karena adanya 

                                                           
35 Adi Condro, “Arti TM dan R Dalam Merek Dagang”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5735/merek-dagang, diunduh pada 22 

Februari 2012. 

Diagram alir 2.1. Diagram alir proses pendaftaran merek (Sumber : laman situs Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual) 
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dampak hukum yang mungkin ditimbulkan ketika merek tersebut berstatus 

terdaftar. 
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