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ABSTRAKSI 
HANDITYA RICHO IMAWAN. NIM. C.100070116. TINJAUAN 

PEMBATALAN MEREK DAGANG (STUDI DI PENGADILAN NIAGA 
SEMARANG). Jurusan Hukum Perdata Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui alasan pembatalan suatu 
merek serta perlindungan hukumnya. 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari 
putusan Pengadilan Niaga Semarang. 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi 
pemilik merek dagang. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi yang 
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa 
data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa putusan 
Pengadilan Niaga Semarang dan Undang-Undang yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif, 
yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan 
dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Proses 
pembatalan merek dagang di Pengadilan Niaga Semarang dilaksanakan dengan 
pengajuan gugatan, gugatan tersebut dapat dilakukan oleh atas prakarsa Direktorat 
Merek, atas permintaan pemilik merek dan atas permintaan pihak ketiga yang 
didasarkan atas putusan pengadilan. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Niaga 
Semarang mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan 
atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam 
puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Langkah selanjutnya melakukan 
pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
gugatan pembatalan didaftarkan. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan 
paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat 
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah 
Agung. Selanjutnya isi putusan Pengadilan Niaga Semarang disampaikan oleh juru 
sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan 
pembatalan diucapkan. 2) Akibat hukum dari pembatalan merek dagang yang di 
putus Pengadilan Niaga Semarang yaitu apabila putusan sudah mempunyai kekuatan 
hukum tetap maka  akibat hukumnya adalah pencoretan merek yang bersangkutan 
dari Daftar Umum Merek serta mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas 
merek yang bersangkutan, tetapi apabila kedua belah pihak sepakat terhadap putusan 
yang ditetapkan Pengadilan Niaga Semarang maka tidak perlu untuk melakukan 
kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun sebaliknya apabila pihak 
tergugat merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Niaga semarang maka dapat 
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meninjau 
kembali putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. 3) Upaya 
Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang yang dikabulkan permohonan 
kasasinya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2001 yang meliputi pemberian hak atas merek, dan kepada pemegang 
merek dapat menggugat si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun 
perdata.  

 
Kata kunci : merek, Pengadilan Niaga, pembatalan merek. 



 

v 
 

ABSTRACT 
 

HANDITYA RICHO IMAWAN. NIM. C.100070116. (THE 
OBSERVATION OF RESCISSION OF TRADEMARK ) (STUDY IN 
COMMERCIAL COURT OF SEMARANG). Majoring Civil Law Bachelor Program 
in Faculty of Law, Muhammadiyah University Surakarta.  

Research purposes : 1. To know the reason of rescission of trademark and its 
legal protection. 2. To know the legal consequences of juridical decision of 
Commercial Court of Semarang.  3. To know the legal protection for owner of 
trademark. 

Approaching method used in the observation is juridical normative method, 
specification used in the observation is descriptive. The primary data used in the 
observation is gained by an interview. The secondary data is the legal consequences 
of The Commercial Court of Semarang and the regulations related to the problem of 
the observation. Data analyzing technique used is qualitative, the gained data  is 
arranged systematically and analyzed  qualitatively to know the problem that is 
discussed and the result is used to write the essay.  

The conclusion of the analyzing result : 1. The rescission of trademark 
process in the commercial court of Semarang is executed by proposing a lawsuit, the 
lawsuit can be done by the directorate of trademark, at the owner of trademark and 
third party’s request that is based on the court’s juridical decision. On the basis of the 
lawsuit, the commercial court of Semarang delves the lawsuit and determines the 
court session. The lawsuit examination session is held later than 60 days after the 
lawsuit registered. Then, the bailiff calls all parties later than 7 days after the lawsuit 
registered. The decisions of the lawsuit must be spoken later than 90 days after the 
lawsuit registered and it can be extended maximal 30 days by approval of Supreme 
Court. And then, the commercial court of semarang’s juridical decision is delivered 
by the bailiff to all parties later than 14 days after the decision of the lawsuit spoken. 
2. The legal consequences of rescission of trademark judged by the commercial court 
of semarang is disbandment of the trademark from the trademark broad list and 
termination of protecting law of the trademark, but if the all parties have agreed 
about the juridical decision of the commercial court of Semarang, it is not necessary 
to submit a cassation to Supreme Court of Indonesia. On the other hand, if 
defendant’s party is not agreed about it, the defendant’s party can submit the 
cassation to Supreme Court of Indonesia for reconsideration of the juridical decision 
of the commercial court of Semarang. 3. The legal protection for trademarker that its 
cassation has been approved by Supreme Court of Indonesia, according to the 
Regulation of Law no. 15, 2001, that is the trademark’s right granting and the right 
for the trademarker to purpose the lawsuit for offender whether in a criminal or civil 
manner. 

 
 
The keys word : trademark, Commercial Court, rescission of trademark. 
 
 
 
 
 



1 
 

TINJAUAN PEMBATALAN MEREK DAGANG (STUDI DI PENGADILAN 
NIAGA SEMARANG) 

 
Disusun Oleh : 

HANDITYA RICHO IMAWAN 
NIM. C.100070116 

 
 
 

A. PENDAHULUAN  
Merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek adalah: Tanda atau simbol yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau 
jasa”. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek 
dapat dibagi dalam tiga (3) jenis, yaitu sebagai berikut: 1) Merek Dagang Adalah 
merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 
barang-barang sejenis lainnya; 2) Merek Jasa Adalah merek yang digunakan pada 
jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya; 3) Merek 
Kolektif Adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan 
karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan 
hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis 
lainnya. 

Hak atas Merek adalah “hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik 
merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu 
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya”. 

Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh 
Dirjen HAKI. Pemilik merek yang telah terdaftar dapat mempertahankan haknya 
terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan hak atas 
merek terdaftar diberikan selama sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan 
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Namun demikian, berdasarkan 
Undang-Undang Merek Tahun 2001, merek yang telah terdaftar dapat diajukan 
permohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau 
dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut. 

Menurut Undang-Undang Merek Tahun 2001, permohonan pembatalan 
merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-
pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Putusan Pengadilan Niaga 
tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung dan 
upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Dalam hal Penggugat atau 
Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan 
diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. 

Gugatan pembatalan pemdaftaran merek hanya dapat di ajukan dalam jangka 
waktu 5 (Lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat di 
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ajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan 
moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Putusan pengadilan Niaga 
tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung dan 
upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Isi putusan badan peradilan itu 
segera di sampaikan ke panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal 
setelah tanggal putusan di ucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan 
pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan 
dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan pengadilan diterima dan 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Permohonan pembatalan diajukan melalui gugatan kepada Pengadilan Niaga 
diantara karena alasan:1) Merek yang terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh 
pihak yang tidak beritikad baik; 2) Merek terdaftar mengandung salah satu unsur 
yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; 3) Adanya persamaan 
pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar; 
4)Menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimilki; 5) 
Peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang simbol atau 
emblem dari negara atau lembaga nasional maupun Internasional secara tidak sah; 6) 
Peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan negara 
atau lembaga negara dengan secara tidak sah. Menyerupai ciptaan orang lain yang 
dilindungi hak cipta dengan tanpa persetujuan tertulis. 

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, 
membajak atau membonceng kemasyuran merek oramg lain, dianggap perbuatan: 1) 
Pemalsuan (fraud); 2) Penyesatan (deception, misleading); 3) Memakai merek orang 
lain tanpa hak (unauthorized use), Setiap perbuatan Pemalsuan, penyesatan atau 
memakai merek orang lain tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, 
dikualifikasi; 4) Persaingan curang (unfair competition), Serta dinyatakan sebagai 
perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (unjust enrichment). 

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan 
mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi 
catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu 
diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan 
menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari 
Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku 
lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan 
dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek 
mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.  

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif  
yang dimana mempunyai maksud untuk mengungkapkan legalitas hukum berupa 
aturan- aturan hukum tentang proses pembatalan suatu merek serta perlindungan 
hukumnya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif, yaitu 
suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan atau gejala lainnya, maksudnya terutama adalah mempertegas hipotesis-
hopotesis agar dapat membantu, memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka 
menyusun teori baru.  

Sumber data meliputi sumber data primer  dan sumber data sekunder. Sumber 
Data Primer yaitu diperoleh penulis dari penelitian di Pengadilan Niaga Semarang 
tentang Putusan Pembatalan Merek. Sumber data sekunder meliputi bahan pustaka 
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yaitu: 1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, 2) Perundang-
undangan lainnya. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, 
yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan 
dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif 
dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analistis, yaitu data-data 
yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh. 
 

B. PENGERTIAN MEREK 
Dalam sistem perdagangan mengenal istilah merek di gunakan untuk 

pembeda dan pembanding antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Bisa 
di katakan merek sebagai tanda pengenal asal barang tersebut. Dengan demikian 
merek tersebut menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang hasil 
usahanya tersebut saat di perdagangkan. 

Merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 
Merek adalah: Tanda atau simbol yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau 
jasa”. 

Menurut R. Soekardono Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) 
dengan mana dipribadikan sebuah arang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan 
asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan 
barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-
badan perusahaan lain.  

Menurut Molengraaf, merek ialah “dengan mana dipribadikanlah sebuah 
barang untuk menunjukkan asal dan jaminan kualitasnya, sehingga bisa 
dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh 
orang atau perusahaan lain”. 
1. Permohonan Pendaftaran Merek 

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam pasal 7 
Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang merek, yang meliputi sebagai berikut: 

Permohonan  di ajukan kepada secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 
Dirjen HAKI Departemen Hukum dan Ham dengan mencantumkan:a) Tanggal, 
bulan dan tahun; b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; c) Nama 
lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan di ajukan melalui kuasa; d) Warna-
warna apabila merek yang di mohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur 
warna; e) Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal 
permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 

Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. a) Permohonan dapat 
terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum; b) 
Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya; c) Dalam hal permohonan 
diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek 
tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memiliki salah satu alamat 
sebagaimana alamat mereka; d) Permohonan sebagaimana nomor lima (5) tersebut di 
tandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan 
melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan; e) Dalam 
permohonan nomor lima (5) di ajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu 
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ditandatangani semua pihak yang berhak atas merek tersebut; f) Kuasa adalah 
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. 
2. Jangka Waktu Perlindungan Merek 

Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya dapat mendapatkan hak atas 
merek yang dilindungi oleh hukum. Hak atas merek adalah hak atas eksklusif yang 
diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum 
Merek untuk jangka waktu tertentu atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 
menggunakannya. 

Dengan adanya hak eksklusif tersebut orang lain dilarang untuk 
menggunakan merek yang telah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali 
sebelumnya mendapatkan izin dari pemilik merek tersebut. Dan bila hal ini 
dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut oleh pemilik merek 
secara perdata maupun pidana. 

Mengenai jangka waktu perlindungan merek yang dia atur dalam Undang-
Undang No 15 Tahun Tentang Merek, merek terdaftar mendapatkan perlindungan 
hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka 
waktu itu dapat diperpanjang. Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan 
permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Permohonan 
perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya paling cepat 
duabelas bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar 
tersebut.  

Permohonan perpanjangan tersebut diajukan kepada Dirjen HAKI dan dapat 
di setujui apabila: 1) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau 
jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek; 2) Barang atau Jasa tersebut masih 
diproduksi dan diperdagangkan. 

Bukti bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi 
dan diperdagangkannya disertakan pada surat permintaan perpanjangan pendaftaran. 
Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang 
membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan 

Permohonan perpanjang jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat 
pula ditolak oleh Dirjen HAKI, apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan di atas tersebut atau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya 
atau keseluruhan dengan merek terkenal dengan orang lain. Penolakan permohonan 
perpanjang waktu perlindungan merek terdaftar dengan cara pemberitahuan secara 
tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. 

Alasan penolakan itu antara lain karena telah melewati atau kurang dari 
jangak waktu yang telah ditetapkan untuk pengajuan kembali, tidak membayar biaya 
pengajuan perpanjangan, merek tersebut sudah tidak dipakai pada barang atau jasa 
sebagaimana disebutkan dalam sertifikat merek atau karena barang tau jasa tersebut 
sudah tidak produksi dan diperdagangkan lagi. 

Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan 
kepada pengadilan niaga, terhadap putusan pengadilan niaga yang dapat di ajukan 
kasasi ke Makamah Agung. Untuk kepastian hukum maka perpanjangan jangka 
waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan 
diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan juga diberitahukan secara tertulis kepada 
pemilik merek atau kuasanya. 
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3. Pembatalan Merek 
Pembatalan merek terdaftar hanya hanya dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Dirjen 
HAKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan merek ini dapat 
diajukan kepada Pengadilan Niaga di Indonesia oleh pihak yang berkepentingan, 
yaitu: Jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan 
berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak 
dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang. 

Selain itu merek tidak terdaftar dapat juga mengajukan pembatalan terhadap 
merek yang terdaftar, tetapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada 
Kementrian Hukum dan Ham dan Dirjen HAKI. Pembatalan merek dilakukan oleh 
Dirjen HAKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek 
dengan memberikan alasan dan tanggal pembatalannya. 

Dasar alasan-alasan pembatalan merek sebagaimana di maksud dalam pasal 
4, pasal 5, atau pasal 6 Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 yang mengatur 
mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak. ketentuan ini 
dicantumkan dalam pasal 68 Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 yang 
berbunyi sebagai berikut: 1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat di ajukan 
oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 4, pasal 5, atau pasal 6; 2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat 
mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan 
permohonan kepada Direktorat Jenderal; 3) Gugatan pembatalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga; 4) Dalam hal Penggugat 
atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan 
diajukan kepada pengadilan Niaga di Jakarta. 

Gugatan pembatalan pendaftataran merek hanya dapat diajukan dalam jangka 
waktu lima tahun sejak tanggal perndaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat 
diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan 
moralitas, agama kesusilaan dan ketertiban umum. 

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban 
umum adalah penggunaan tanda tersebut dalam menyinggung perasaan, kesopanan, 
ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan msayarakat 
tertentu. Termasuk didalamnya pengertian yang bertentangan dengan ketertiban 
umum yaitu iktikad tidak baik. 

Mengenai cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar, pembatalan 
merek dilakukan oleh Dirjen HAKI dengan mencoret merek tersebut dari Daftar 
Umum Merek dengan memberikan alasan-alasan mengapa merek tersebut dibatalkan 
dan tanggal pembatalannya. Sertifikat merek yang di pegang pemilik merek atau 
yang berhak atas merek tersebut tidak berlaku lagi. Dan mengakibatkan perlindungan 
hukum atas merek tersebut berakhir. Selain pembatalan tersebut, terhadap merek 
kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga 
apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan yang 
berlaku. 
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C. Proses Pembatalan Merek Dagang Di Pengadilan Niaga Semarang 
 

Pengaturan mengenai pembatalan pendaftaran Merek diatur dalam Bab VIII 
mengenai Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek dari Pasal 61 sampai 
dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang 
ini, disebutkan pula 3 (tiga) pihak yang dapat menghapuskan pendaftaran merek. 
Pasal 61 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatakan: “Penghapusan 
pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa 
Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang 
bersangkutan”. 

Kemudian Pasal 62 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan: 
“Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik merek atau Kuasanya, 
baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat 
Jenderal”. Dan Pasal 63 yang menyatakan: “Penghapusan pendaftaran Merek 
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf 
b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan 
Niaga” 

Sehingga berdasarkan Pasal-pasal 61,62 dan 63 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 diatas, ada tiga cara penghapusan pendaftaran merek terdaftar, yaitu 
pertama atas prakarsa Direktorat HAKI, kedua oleh pemilik merek sendiri dan 
ketiga, dengan gugatan pihak ketiga. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak yang dapat 
mengajukan pembatalan merek dagang di Pengadilan Niaga Semarang, yaitu: 1) 
Prakarsa Direktorat Merek, Direktorat Merek diberikan wewenang untuk melakukan 
pengawasan represif, yang secara ex-officio dilakukan berdasarkan kuasa yang 
diberikan Undang-Undang dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek. Pasal 
61 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memperingatkan apabila Direktorat 
Merek hendak mengambil tindakan menghapus pendaftaran merek atas prakarsa 
sendiri, selain harus berdasarkan pada alasan yang sah menurut Undang-Undang, 
juga mesti didukung oleh bukti yang cukup bahwa: a) Merek tidak dipergunakan 
berturut-turut selama 3 ( tiga ) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa 
sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; b) Merek yang digunakan untuk 
jenis barang atau jasa tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan 
pendaftarannya. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri disikapi oleh 
Direktorat Merek dengan mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan dari 
masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangan. Pemilik merek diberikan 
kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan untuk dikecualikan dari ketentuan 
tentang penghapusan ide dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat 
dipertimbangkan oleh kantor merek, misalnya produk makanan dan minuman yang 
izin peredarannya menjadi kewenangan instansi lain atau keputusan pengadilan yang 
bersifat sementara mengenai penghentian sementara pemakaian merek selama 
perkara berlangsung. Apabila terdapat bukti yang cukup untuk menghapus 
pendaftaran merek, penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat 
Merek akan dicoret dalam Daftar Umum Merek dan akan diumumkan dalam Berita 
Resmi Merek. Pencoretan merek dari Daftar Umum Merek mengakibatkan berakhir 
perlindungan hukum atas merek tersebut. Jika dilihat dari Undang-Undang Merek, 
Direktorat Merek diharuskan untuk bekerja aktif dalam mengawasi pelaksanaan 
pemakaian merek terdaftar. Hal ini tentu saja merupakan pekerjaan yang tidak 
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mudah, karena untuk mendapatkan bukti-bukti penggunaan merek yang 
menyimpang, tentu saja tidak gampang. Apabila keputusan yang diambil Direktorat 
Merek keliru, Direktorat Merek dapat digugat oleh pemilik merek yang mereknya 
dihapus untuk membatalkan penghapusan pendaftaran mereknya ke Pengadilan 
Niaga.2) Atas Permintaan Pemilik Merek, Pada prinsipnya Direktorat Merek dapat 
melakukan penghapusan pendaftaran yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar. 
Landasan prinsip ini dapat disimpulkan dari Pasal 62 (1) yang menegaskan: 
“Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, 
baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat 
Jenderal”. Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek ini dapat 
diajukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam 
satu kelas, pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya karena mereknya 
dianggap sudah tidak menguntungkan lagi.Permintaan penghapusan pendaftaran 
merek oleh pemilik merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 
Direktorat Merek dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran 
merek yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 1993 tentang tata cara Permintaan Pendaftaran Merek, Pasal 21 permintaan 
penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek dilengkapi dengan surat-surat 
sebagai berikut: a) Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan 
penghapusannya; b) Surat kuasa khusus bagi permintaan penghapusan apabila 
penghapusan tersebut dilakukan oleh kuasa pemilik merek; c) Surat pernyataan 
persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek yang 
dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi; d) Pembayaran biaya dalam 
rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar. 

`Apabila penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh pemilik merek yang 
masih terikat dengan perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila 
hal ini disetujui oleh penerima lisensi, kecuali apabila telah terdapat kesepakatan 
tertulis dalam perjanjian lisensi dari penerima lisensi. Permohonan penghapusan 
pendaftaran merek yang diterima oleh Direktorat Merek akan dilaksanakan dengan 
cara mencoret merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan diberi catatan tentang 
alasan tanggal penghapusan. Selanjutnya, diberitahukan secara tertulis kepada 
pemilik merek atau kuasanya dengan diberikan penegasan bahwa sejak tanggal 
pencoretan merek dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 3) Atas Permintaan Pihak Ketiga Berdasarkan Putusan 
Pengadilan, Dengan adanya Penghapusan pendaftaran Merek atas permintaan pihak 
ketiga, pembuat Undang-Undang menghendaki selain pemilik merek dan Direktorat 
Merek yang dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek, kontrol dari 
masyarakat juga diperlukan tentang pelaksanaan merek yang telah didaftarkan, 
Penghapusan pendaftaran merek atas permintaan pihak ketiga diatur dalam Pasal 67 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2001. Undang-Undang memberikan hak kepada 
pihak ketiga mengajukan permintaan penghapusan pendaftaran merek dengan cara 
mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga. Gugatan 
penghapusan pendaftaran merek tersebut akan diperiksa dan diputus sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang dan Hukum Acara Perdata, dalam hal ini HIR ataupun 
Rbg. Di mana pihak yang dibatalkan mereknya oleh Pengadilan Niaga dinyatakan 
sebagai perusahaan yang pailit. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 disebutkan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor 
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Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah 
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Undang-Undang tidak secara rinci mengatur siapa saja termasuk pihak ketiga, 
akan tetapi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pihak ketiga adalah pihak selain 
Direktorat merek dan pemilik merek yang mempunyai kepentingan hukum dan 
kepentingan ekonomi atas merek yang tidak dipergunakan tersebut. Gugatan 
penghapusan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh pihak ketiga diajukan ke 
Pengadilan Niaga dimana Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal. Hal ini 
menunjukkan kompetensi relatif dari suatu Pengadilan.  

Dalam sengketa penghapusan pendaftaran merek, yang menjadi tergugat 
tidak cukup hanya pemilik mereknya saja sebagai tergugat I, tetapi juga harus 
melibatkan Direktorat Merek sebagai tergugat II. Hal ini dilakukan karena Direktorat 
Merek sebagai instansi yang melakukan pendaftaran merek yang dapat mencoret 
suatu merek dari Daftar Umum Merek sehingga dalam petitum gugatan penggugat 
perlu dimntakan agar Direktorat Merek diperintahkan untuk mencoret merek dari 
Daftar Umum. Gugatan dalam sengketa penghapusan pendaftaran merek tidak 
dimungkinkan menggunakan dasar hukum lain, selain alasan yang tercantum dalam 
Pasal 61 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Apabila dalil gugatan 
menyimpang dari itu, akan berakibat gugatan menjadi kabur (obscuur libel) atau 
tidak mempunyai dasar hukum. Akibat yang terjadi adalah gugatan akan dinyatakan 
tidak dapat diterima. 

 
D. Akibat Hukum Dari Pembatalan Merek Dagang Yang Di Putus 

Pengadilan Niaga Semarang 
Akibat hukum dari pembatalan merek dagang yang di putus Pengadilan 

Niaga Semarang adalah sebagai berikut:1) Dicoretnya Merek Dagang dari Daftar 
Umum Merek, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Winarto, SH, MH selaku 
Hakim Pengadilan Niaga Semarang menyatakan bahwa akibat hukum pembatalan 
merek berdasarkan merek dagang yang digugat oleh pihak ketiga apabila gugatan 
tersebut dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pencoretam merek 
yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Penghapusan pendaftaran merek 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret 
merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Sejak tanggal pencoretan dari 
Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku 
lagi yang secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas 
merek yang bersangkutan. Mengenai cara untuk melakukan pembatalan merek 
terdaftar, Pasal 71 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa pembatalan 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI dengan cara mencoret merek yang 
bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan 
tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik 
merek atau kuasanya. Dalam surat pemberitahuan harus menyebutkan secara jelas 
alasan pembatalannya dan menegaskan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar 
Umum Merek, Sertifikat Mereknya dinyatakan tidak berlaku. Pencoretan dimaksud 
harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek; 2) Berakhirnya perlindungan hukum 
atas merek yang didaftarkan. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek 
terdaftar dari Daftar Umum Merek, membawa konsekwensi hukum menjadi 
berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hapusnya 
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perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, maka hak-hak pemegang merek 
secara otomatis akan hilang. 

 
E. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang  

Guna menjamin hak-hak bagi pemegang merek dagang dalam hal terjadi 
pembajakan atau peniruan oleh pihak lain, maka Direktorat HAKI melakukan 
jaminan perlindungan sebagai berikut: 

Memberikan Hak Pemegang Merek Dagang Untuk Mengajukan 
GugatanSebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik 
merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi 
jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 76 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa 
pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara 
tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, 
dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek 
tersebut. Dari bunyi Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui jenis bentuk gugatan 
perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau 
penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi dapat berupa ganti 
rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang 
nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa 
tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, 
sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral. 

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Melalui Pengadilan 
Niaga Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, 
gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini 
berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek 
berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. 
Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan 
dalam waktu yang relatif cepat. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan 
perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan 
badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Pada Pasal 78 Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga memberikan hak kepada hakim untuk 
melakukan tindakan tertentu .selama pemeriksaan masih berlangsung, yaitu bahwa 
selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, 
hakim atas permohonan pemilik merek selaku penggugat dapat memerintahkan 
tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau 
jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Pasal 78 Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini menegaskan bahwa terhadap putusan 
Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Adapun tindakan untuk untuk 
menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang 
menggunakan merek tersebut secara tanpa hak dengan menggunakan tata cara 
gugatan pembatalan merek terdaftar pada Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 80 
sampai dengan PasaI 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). 
Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, 
hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan, 
sebagaimana tercantum pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek. Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang 
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dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar 
keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan, jika hakim 
Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim 
Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk 
mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan 
sementara tersebut. Dan bila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang 
jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan 
pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan, sedangkan bila penetapan sementara 
dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada 
pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara 
tersebut. 

Penetapan Sementara Pengadilan, Dalam rangka memberikan perlindungan 
hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan 
penetapan sementara pengadilan. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya 
dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat 
penetapan sementara tentang: a) Pencegahan masuknya barang yang berkaitan 
dengan pelanggaran hak merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah 
kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan 
Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah 
berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas 
merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi; b) Penyimpanan alat 
bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk 
mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.Permohonan penetapan 
sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan 
sebagai berikut: 1) Melampirkan bukti kepemilikan merek, yaitu Sertifikat Merek 
atau surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima 
lisensinya; 2) Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya 
pelanggaran merek; 3) Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan/atau 
dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan 
pembuktian;  4) Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan 
pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; 5) 
Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus 
sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara. 
Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan 
dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila 
penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan. Jika hakim Pengadilan Niaga 
telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang 
memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, 
atau menguatkan penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Bila penetapan 
sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus 
dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat 
mengajukan gugatan. Sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan 
yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan 
sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut. 



 

11 
 

`Penyelesaian Perkara Melalui Arbitrase, Penyelesaian sengketa atas hak 
merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau 
alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan 
Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, bisa negosiasi, 
mediasi, konsiliasi, dan sebagainya. 

 
F. PENUTUP  

 
1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

Proses pembatalan merek dagang di Pengadilan Niaga Semarang 
dilaksanakan dengan pengajuan gugatan, gugatan tersebut dapat dilakukan oleh atas 
prakarsa Direktorat Merek, atas permintaan pemilik merek dan atas permintaan pihak 
ketiga yang didasarkan atas putusan pengadilan. Atas gugatan tersebut, Pengadilan 
Niaga Semarang mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang 
pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling 
lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Langkah selanjutnya 
melakukan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. Putusan atas gugatan pembatalan harus 
diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan 
dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua 
Mahkamah Agung. Selanjutnya isi putusan Pengadilan Niaga Semarang disampaikan 
oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan 
atas gugatan pembatalan diucapkan. 

Akibat hukum dari pembatalan merek dagang yang di putus Pengadilan 
Niaga Semarang yaitu apabila putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 
maka  akibat hukumnya adalah pencoretam merek yang bersangkutan dari Daftar 
Umum Merek serta mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek 
yang bersangkutan, tetapi apabila kedua belah pihak sepakat terhadap putusan yang 
ditetapkan Pengadilan Niaga Semarang maka tidak perlu untuk melakukan kasasi ke 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun sebaliknya apabila pihak tergugat 
merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Niaga semarang maka dapat 
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meninjau 
kembali putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. 

Upaya Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang yang dikabulkan 
permohonan kasasinya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diatur Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang meliputi pemberian hak atas merek, dan kepada 
pemegang merek dapat menggugat si pelanggar hak atas merek baik secara pidana 
maupun perdata. Selain itu Kantor Merek akan membantu pemegang merek untuk 
membuktikan haknya dengan cara memberikan segala bantuan yang diperlukan 
untuk pembuktian merek terdaftar. Bukti yang dimaksud antara lain dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan pendaftaran, misalnya surat bukti 
kepemilikan merek, surat permohonan pendaftaran merek, deskripsi merek, dan lain-
lain yang berkaitan dengan merek terdaftar. 
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2. SARAN 
Sebaiknya majelis hakim dalam memutus perkara gugatan pembatalan 

pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak ketiga didasarkan pada Pasal 61 ayat 
(2) huruf b jo. Pasal 63 UU Merek 2001, Majelis Hakim harus mempertimbangkan 
atau melihat apakah ketidaksesuaian dalam penggunaan bentuk penulisan kata atau 
huruf atau penggunaan warna yang berbeda itu akan merugikan pihak lain atau tidak, 
dengan kata lain apakah penggunaan bentuk penulisan kata atau huruf mempunyai 
itikad baik.  
 Diharapkan Pemerintah dapat mengantisipasi permasalahan penampilan 
kemasan suatu produk yang diperdagangkan melalui revisi Undang-Undang Merek 
yang sekarang ada. 



 

13 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

AB Susanto dan Himawan Wijanarko, 2008, “Power Branding:  Membangun Merek 
Unggul dan Organisasi Pendukungnya” , Jakara: Mizan Pustaka. 

 
Adi Sumarto, Harsono, 1989, Hak Milik Intelektual Khususnya Merek dan Paten, 

Jakarta: Akademik Pressindo. 
 
Ari Purwadi, Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen, Yuridika, 

Majalah Fakultas Hukum Universitas airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, 
Jan-Feb-Maret.. 

 
Dwi Agustune Kurniasih, 2009,”Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari 

Pembuatan Passing off (Pemboncengan Reputasi), Jakarta: Ditjen HKI. 
 
Henry Clay, 2000, Perkembangan Persaingan Usaha, Jakarta : UI Press. 
 
I. Gede Getas, 2004, Peranan Merek Dalam Dana Usaha, Denpasar: UPADA 

SASTRA. 
 
Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, 1994, Perlindungan Bisnis Merek 

Indonesia-Jepang, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan. 
 
Iswi Hariyani, 2010, Prosedur Haki yang Benar Membahas Secara Runtut dan 

Detail Tentang Tata cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Inteltual. Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia. 

 
Miru. Ahmadi, 2005, Hukum Merek ,Jakarta: Rajawali Press. 
 
Much. Nurachmad, 2012, Segala Tentang HAKI Indonesia, Jogjakarta: Buku Biru. 
 
Muhammad, Abdulkadir, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, 

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 
 
Muhamad Djumhana, 2007, Perkembangan doktrin & teori : Perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual, Bandung: PT Citra Aditya bakti. 
 
Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual: sejarah, 

teori dan praktiknya di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 
 
M. Yahya Harahap, 1994, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di 

Indonesia berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 1992, Bandung: Citra 
Aditya Bakti. 

 
OK. Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 

rights), Jakarta: Rajawali Pres. 
 
Prasetyo Hadi Purwandoko, http://prasetyop.wordpress.com/problematika-

perlindungan-merek-di-indonesia, Diunduh Minggu, 11 maret 2012 20:34. 



 

14 
 

Rachnmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: perlindungan dan 
dimensi hukumnya di Indonesia, Bandung: PT Alumni. 

 
Rizawanto Wanita, 2002, Undang Undang Merek Baru Tahun 2001,Bandung: Citra 

Aditya Bakti. 
 
R. Soekardono, 1999, Hukum Dagang Indonesia Jilid II, Jakarta: Dian Rakyat. 
 
R.M Suryodiningrat, 1981, Aneka Hak Milik Perindustrian, Bandung: Tarsito. 
 
Saidin, 1995, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property right), 

Jakarta: PT Rajagrafindo. 
 
Saifur Rachman, 2004, Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di 

Indonesia, Makalah, Seminar Patent Drafting FH UNS, Surakarta. 
 
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press. 
 
______________, 1986,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, U press. 
 
Sudargo Gautama, 1989, Undang-undang merek Baru. Cetakan ke-1, Bandung: 

alumni. 
 
Sutrisno Hadi, Metode Research I, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi, UGM. 
 
Usman Rachma, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan 

Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung: PT. Alumni. 
 
Venantria Sri Hadiarianati, 2009, Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek 

Terkenal, Jakarta: Unika Atmajaya. 




