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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL ASING DI INDONESIA 

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara 

PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa) 

Oleh: 

MUHAMMAD DANY SETIAWAN 

Gugatan penghapusan pendaftaran merek IKEA yang diajukan oleh PT Ratania 

Khatulistiwa (IKEA Surabaya) dengan PT Inter IKEA Bv System (IKEA Swedia) 

mengeluarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 99/PDT.SUS-

MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mengabulkan gugatan IKEA Surabaya 

dimana putusan menyatakan merek IKEA dimiliki oleh IKEA Surabaya dan 

menghapuskan merek IKEA Swedia untuk kelas barang 20 dan 21 dari Daftar 

Umum Merek Dirjen HKI serta menghukum untuk membayar biaya perkara. 

Kemudian IKEA Swedia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan 

tersebut dan Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 

264K/Pdt. Sus-HKI/2015. Putusan Nomor 264K/Pdt. Sus-HKI/2015 menyatakan 

menolak permohonan kasasi IKEA Swedia. Dengan demikian putusan Mahkamah 

Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 99/PDT.SUS-

MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permasalahan penelitian ini mengenai, pertama, 

bagaimana pengaturan merek terkenal asing di Indonesia. Kedua, apakah IKEA 

masuk dalam kategori merek terkenal. Ketiga, apakah putusan Mahkamah Agung 

sudah sesuai dengan pengaturan hukum merek terkenal asing di Indonesia. 

 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-teoritis. Data 

yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian analisis data 

dilakukan secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan hukum merek terkenal 

asing di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek 

Perusahan dan Merek Perniagaan, kemudian diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang 

Merek, dan pada tahun 2001 sampai dengan saat ini berlaku Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua, Merek IKEA termasuk pada 

kategori merek terkenal karena; adanya promosi yang gencar dan besar-besaran 

yang dilakukan merek IKEA baik pada media cetak maupun media elektronik, 

kemudian investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh IKEA, 



 

Muhammad Dany Setiawan 

 

disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara dimana IKEA Swedia saat ini 

mempunyai 364 toko yang tersebar di 46 negara dan oleh sebab itu pengetahuan 

umum masyarakat mengenai merek IKEA dibidang usaha yang bersangkutan pun 

tinggi. Ketiga, Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum terhadap 

putusan Nomor: 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang mana IKEA Swedia sebagai 

pemilik sah merek “IKEA” telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya dan 

membuktikan bahwa IKEA Swedia merupakan perusahaan pemilik merek 

terkenal “IKEA”. 

 

Kata Kunci: IKEA, Merek Terkenal Asing, Perlindungan Hukum 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Perdagangan dan transaksi bisnis erat kaitannya dengan persaingan usaha. Adanya 

persaingan usaha menuntut masing-masing pelaku usaha untuk menciptakan 

inovasi yang lebih kreatif dan memiliki daya jual yang tinggi agar tetap eksis di 

dalam dunia usaha. Diperlukan juga kemampuan untuk membaca pasar, yaitu 

terkait pemilihan kualitas benda atau jasa yang ditawarkan dan profesionalitas 

dalam memuaskan pembeli atau pelanggannya terkhusus mengenai pemilihan 

merek dagang yang akan menjadi simbol dari produk yang dihasilkan oleh pelaku 

usaha. Merek dagang merupakan salah satu jenis merek selain dari merek jasa. 

Merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan 

ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peran penting, karena merek merupakan 

salah satu upaya strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas. 

 

Definisi merek tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2001 tentang Merek (Undang-Undang Merek) yang menjelaskan bahwa 

merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa 



 
 

2 
 

Merek menjadikan objek usaha dikenal dan mudah diingat dengan objek usaha 

lain baik yang sejenis atau berbeda sama sekali jenisnya. Dengan merek, produk 

barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta 

keterjaminan bahwa produk itu asli (original), karena kadangkala yang membuat 

suatu barang atau jasa diminati oleh masyarakat bukanlah kualitas atau kepuasan 

menikmati barang atau jasa, tetapi pada nilai prestise yang dirasakan oleh 

pengguna.  

 

Di Indonesia kerap kali terjadi sengketa merek antara lain mengenai klaim atas 

merek, pendaftaran beriktikad tidak baik, persamaan merek pada keseluruhan atau 

persamaan pada pokoknya, peniruan merek terkenal, dan lain-lain, salah satunya 

adalah pendaftaran gugatan atas sengketa merek yang diajukan ke Pengadilan 

seperti yang terjadi pada sengketa merek PT Inter IKEA System BV Swedia 

(IKEA Swedia). IKEA Swedia merupakan sebuah perusahaan perabot untuk 

rumah tangga dari Swedia yang didirikan pada tahun 1943 yang sekarang 

 terdapat 364 toko IKEA di 46 negara belahan dunia termasuk Indonesia.
1
 IKEA 

merupakan kepanjangan dari Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd dimana 

singkatan dari nama pendirinya yaitu Ingvar Kamprad, tempat pendirinya 

dilahirkan, Elmtaryd, dan desanya, Agunnaryd. 
2
 

 

Secara singkat kasus sengketa merek yang melibatkan IKEA Swedia bermula dari 

adanya pendaftaran sertifikat merek oleh IKEA Swedia pada tahun 2010 yang 

kemudian mendapatkan sertifikat merek untuk 40 kelas termasuk kelas 20 

                                                           
1
IKEA, Siklus Tentang IKEA, http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/about-the-ikea-

group/index.html, diakases pada tanggal 10 Agustus 2016, pukul 11.55 WIB. 
2
IKEA, Cerita di Balik Nama, http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/the-ikea-

concept/index.html, di akses pada tanggal 10 Agustus 2016, pukul 11.58 WIB. 

http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html
http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html
http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/the-ikea-concept/index.html
http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/the-ikea-concept/index.html
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mengenai perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda 

(yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain), dari kayu, gabus, rumput, buluh, 

rotan, tanduk, tulang, gading balei, kulit kerang, amben, kulit mutiara, tanah liat 

magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik serta kelas 21 

mengenai perkakas dari wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari 

logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang, 

sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk 

membersihkan; wol baja; kaca yang belum atau yang setengah dikerjakan (kecuali 

kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porselin atau pecah belah dari 

tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.
3
 

 

Kemudian pada tahun 2012 IKEA Swedia melakukan registrasi ulang atas merek 

IKEA Swedia pada kelas 20 dan kelas 21 yang diterbitkan pada tahun 2014. Pada 

tahun 2013, perusahaan mebel rotan asal Surabaya, PT Ratania Khatulistiwa, 

menggugat IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan dari 

hasil survei pasar (market survey) BGI.
4
 Hasil survey ini, hingga Desember 2013 

IKEA Swedia belum membuka tokonya di Indonesia atau mengedarkan produk 

merek IKEA Swedia di Indonesia. Oleh karena adanya 'merek tidur' ini, maka PT 

                                                           
3
Panduan Mengenai HKI:Hak Kekayaan Intelektual. Klinik Konsultasi HKI. Direktorat 

Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Departemen Perindustrian. Jakarta 

padawww.kemenperin.go.id/download/136/Panduan-Pengenalan-HKI,diakses pada tanggal 23 

April 2016,pukul 11.40 WIB. 
4
Market Survey Berlian Group Indonesia adalah lembaga yang netral dan independen serta 

berpengalaman dalam melakukan market survey di Indonesia. BGI telah melakukan market survey 

di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, 

Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu November sampai dengan 

Desember 2013, dengan melakukan market survey secara eksklusif melalui wawancara terhadap 

140 (seratus empat puluh) toko/responden. Bahwa market survey ini dilakukan oleh pewancara 

BGI yang telah terlatih dan berpengalaman, wawancara dilakukan secara netral tanpa 

menyebutkan tujuan dari market survey tersebut. Bahwa berdasarkan hasil market survey tersebut 

dapat disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek “IKEA” atas nama 

IKEA Swedia untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh 

IKEA Swedia di toko-toko furnitur di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik 

IKEA Swedia. 

http://www.kemenperin.go.id/download/136/Panduan-Pengenalan-HKI
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Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada 20 Desember 

2013. IKEA miliknya merupakan akronim dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi. 

Intan sendiri akronim dari 'Industri Rotan'. PT Ratania Khatulistiwa menilai IKEA 

Swedia yang mengantongi sertifikat merek tertanggal 9 Oktober 2006 dan 27 

Oktober 2010 dinilai 'menidurkan' mereknya selama tiga tahun berturut-turut 

dimana dasar hukum yang digunakan PT Ratania Khatulistiwa adalah pada Pasal 

61 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Merek: 

 

Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat 

dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam 

perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian 

terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat 

Jenderal. 

 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mengabulkan gugatan PT Ratania 

Khatulistiwa pada tanggal 17 September 2014 dimana putusan Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat menyatakan merek IKEA dimiliki oleh PT Ratania Khatulistiwa dan 

memerintahkan merek IKEA Swedia yang berdiri sejak 1943 harus dicabut. 

Setelah diputusnya putusan tersebut kemudian IKEA Swedia mengajukan kasasi 

di Mahkamah Agung.Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 

264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan 

menolak permohonan kasasi pemohon dalam hal ini IKEA Swedia. Dengan 

demikian putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga 

Nomor 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. 
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Proses pelaksanaan pengambilan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 terjadi 

perbedaan pendapat (dissenting opinion) pada Hakim Agung I Gusti Agung 

Sumantha yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah dalam 

menerapkan hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di 

atas, penulis tertarik untuk menganilisis kasus tersebut dalam skripsi yang 

berjudul "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing Di Indonesia (Studi 

Putusan Mahkamah Agung 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA 

System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa) " 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan hukum merek terkenal asing di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Merek ? 

2. Apakah merek IKEA masuk dalam kategori merek terkenal? 

3. Apakah putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan pengaturan hukum 

merek terkenal asing di Indonesia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis, rinci, dan sistematis mengenai pengaturan hukum merek terkenal 

asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek. 

2. Menganalisis, rinci, dan sistematis mengenai apakah merek IKEA termasuk 

kategori merek terkenal. 
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3. Menganalisis, rinci, dan sistematis mengenai apakah putusan Mahkamah 

Agung sudah sesuai dengan pengaturan hukum merek terkenal asing di 

Indonesia.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan Hukum 

Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang Merek. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

Penulis khususnya mengenai sengketa merek. 

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi 

mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Merek 

1. Pengertian Merek 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda 

yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang 

yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk 

menyatakan nama.
5
 

 

Definisi Merek secara jelas tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 

Merek yaitu; adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

 

Definisi lain mengenai merek juga dikemukakan oleh Organisasi Hak atas 

Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Oragnization 

(WIPO)
6
 sebagai berikut : 

                                                           
5
KBBI, Merek, http://kbbi.web.id/merek, diakses pada tanggal 10 Mei 2016,pukul 13.10 

WIB.  
6
WIPO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditujukan untuk mendorong 

kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. 

http://kbbi.web.id/merek
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“A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods or 

services as those produced or provided by a specific person or 

enterprise”.
7
 

 

“Merek adalah tanda khas yang mengidentifikasi barang atau jasa tertentu 

yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu.” 

 

Pengertian merek yang diberikan TRIPs
8
 tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) 

TRIPs Agreement: 

 

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the 

goods or services of one undertaking from those of other undertakings, 

shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular 

words including personal names, letters, numerals, figurative elements 

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

shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not 

inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, 

Members may make registrability depend on distinctiveness acquired 

through use. Members may require, as a condition of registration, that 

signs be visually perceptible”.
9
 

 

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

membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi 

merek dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa 

rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan 

kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. 

Dalam hal suatu lambang tidak dapat membedakan secara jelas beberapa 

barang atau jasa satu sama lain, Anggota dapat menetapkan persyaratan 

bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh karena 

penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan, sebagai syarat 

pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat 

divisualisasikan.” 

 

                                                           
7
WIPO, Trademarks, http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html,diakses pada16 

April 2016pukul 12.00 WIB. 
8
TRIPs merupakan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights persetujuan 

mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari Perjanjian 

Perdagangan Dunia (WTO). 
9
WTO, Section 2: trademarks Article 15 Protectable Subject Matte 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm, Article 15 Protectable Subject 

Matter, diakses pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 10.00 WIB. 

http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm
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Adapun beberapa tokoh yang memberikan definisi mengenai merek antara lain: 

a. Molengraaf, memberikan rumusan bahwa, “Merek yaitu dengan mana 

dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan 

jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang 

sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain”.
10

 

b. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah suatu 

tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat 

dibedakan dengan benda lain yang sejenis”. 

c. R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah sebuah tanda 

(Jawa; ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, 

dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya 

barang dalam dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat 

atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”. 

d. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Vollmar, memberikan rumusan bahwa 

suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang 

dibubuhkan di atas  barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan 

barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.
11

 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu 

sendiri dapat disimpulkan bahwa yang diartikan dengan merek adalah suatu tanda 

(sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan 

atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan 

                                                           
10

Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual:Sejarah, Teori dan 

Perakteknya di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 222. 
11

OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2006, hlm 343-344. 
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barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang 

memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
12

 

 

2. Hak Merek 

Perlindungan terhadap hak merek dilakukan dengan cara pendaftaran. Sesuai 

dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, 

maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu keharusan apabila ia 

menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas 

merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum 

bahwa ialah yang berhak atas merek itu. Pasal 3 Undang-Undang Merek 

menyatakan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka 

waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin 

kepada pihak lain untuk menggunakannya.  

 

Mengenai jangka waktu keberlakuan hak atas suatu merek menurut Pasal 3 yaitu 

perlindungan yang diberikan adalah secara “eksklusif” artinya selama mereknya 

terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu 10 tahun 

kemudian dapat diperpanjang.
13

 

 

Jadi, hak eksklusif ini, meskipun tidak boleh memakai merek yang telah terdaftar  

ini dan pemilik merek yang terdaftar inilah adalah satu-satunya yang dapat 

                                                           
12

Ibid., hlm 345. 
13

Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, 

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 47. 



 
 

11 
 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya di dalam wilayah 

Republik Indonesia. 

 

3. Jenis Merek 

Undang-Undang Merek mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu merek dagang, 

merek jasa dan merek kolektif. Mengenai pengertian merek dagang, merek jasa, 

dan merek kolektif. Pengertian mengenai merek dagang dalam Undang-Undang 

Merek dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Merek dimana 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. Beberapa contoh merek 

dagang adalah merek “Dancow” untuk produk susu bubuk yang diproduksi oleh 

Nestle dan merek “Indomie” untuk produk mie instan yang diproduksi oleh 

Indofood. Pengertian lain mengenai 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.
14

 

 

Jenis merek yang kedua yaitu merek jasa. Merek Jasa adalah merek yang 

digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang 

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa 

sejenis lainnya.
15

 Undang-Undang Merek merumuskan pengertian merek jasa 

pada Pasal 1 Angka 3 sebagai berikut yaitu merek jasa adalah merek yang 

digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang 

                                                           
14

Muhammad Djumhana  dan R. Djubaedillah,Op Cit, hlm 169. 
15

Ibid. 
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secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa 

sejenis lainnya. Beberapa contoh merek jasa yaitu “Johnny Andrean” untuk 

produk jasa salon kecantikan dan “Simpati” untuk produk jasa telekomunikasi 

yang diproduksi oleh Telkomsel. 

 

Demikian juga Undang-Undang Merek merumuskan pengertian merek kolektif 

pada Pasal 1 Angka 4 sebagai berikut yaitu merek kolektif adalah merek yang 

digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dengan 

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama 

untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Contoh merek 

kolektif adalah merek “Mizone” dengan “Vitazone”, vitazone memiliki kesamaan 

kemasan dan nama produk dengan mizone. 

 

4. Bentuk Merek 

Definisi mengenai bentuk merek adalah bentuk yang menyatakan wujud merek 

yang digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek yang 

dapat digunakan untuk barang atau jasa.
16

 Berikut diuraikan berbagai macam 

bentuk merek:
17

 

a. Merek yang berbentuk lukisan atau gambar 

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam  wujud lukisan atau gambar antara 

barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek ini 

disebut merek lukisan. Contohnya merek cat “kuda terbang”, yaitu lukisan atau 

                                                           
16

Abdulkadir Muhammad,Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2010, hlm 408. 
17

Ibid., hlm. 409. 
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gambar kuda bersayap yang terbang. Contoh lain dari bentuk merek ini adalah 

merek mobil “jaguar”, yaitu gambar hewan jaguar. 

 

b. Merek yang berbentuk kata 

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa 

yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek ini disebut merek 

kata. Contohnya Rexona untuk deodoran, Bodrek untuk obat flu, dan Daihatsu 

untuk mobil. Contoh lainnya yaitu merek lotion Nivea. 

c. Merek yang berbentuk huruf atau angka 

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara 

barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek ini 

disebut merek huruf atau angka. Contohnya YKK untuk ritsluiting, 4711 untuk 

pomade, dan ABC untuk sirup atau kecap. Contoh lainnya yaitu merek parfume 

212. 

d. Merek yang berbentuk nama 

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa 

yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek ini disebut merek 

nama. Contohnya Piere Cardin untuk kemeja dan Elizabeth Arden untuk parfum. 

Contohnya yaitu Yongki Komaladi untuk merek sepatu dan Martha Tilaar untuk 

produk kecantikan. 

e. Merek yang berbentuk kombinasi 

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan/gambar dan kata 

antara barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis. 

Merek ini berbentuk lukisan/gambar dan kata menjadi satu kesatuan yang disebut 
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merek kombinasi. Contohnya merek jamu Nyonya Meneer, yaitu kombinasi 

gambar seorang nyonya dan perkataan Nyonya Meneer. Contoh lain yaitu 

Swallow Globe Brand, yaitu kombinasi gambar burung dan globe serta perkataan 

Swallow Globe Brand. 

 

5. Fungsi dan Manfaat Merek 

 

Terdapat beberapa fungsi dan manfaat merek menurut para ahli, antara lain yang 

dikemukaan oleh P.D.D. Dermawan. Menurut P.D.D. Dermawan mengemukakan 

tiga hal terkait dengan fungsi dan manfaat merek yaitu : 

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukan bahwa 

suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga 

berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara 

profesional. 

2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas 

khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi. 

3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor 

produk tersebut.
18

 

 

Dirjen HKI juga mengemukaan mengenai fungsi dari adanya pemakaian merek 

adalah sebagai berikut: 

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang 

atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi 

orang lain atau badan hukum lainnya; 

                                                           
18

OK.Saidin, Op.Cit., hlm 359. 
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2. Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup 

dengan menyebut mereknya; 

3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya; 

4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.
19

 

 

Selain itu, dalam perkembangan industri dan pedagangan merek juga memiliki 

peranan berkenaan dengan berkembangnya usaha industri. Merek digunakan 

untuk membedakan barang atau produksi 1 perusahaan dengan barang atau jasa 

produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek adalah tanda pengenal asal barang 

dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang 

bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan 

kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu 

diperdagangkan.
20

 

 

Berdasarkan fungsi dan manfaat tersebut maka merek jelas memilki peranan 

penting bagi kelangsungan sebuah indutri perdagangan. Oleh karena itu maka 

diperlukan perlindungan hukum terhadap produk hak merek, yaitu: 

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik 

merek, atau pemegang hak merek; 

2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek 

sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak; 

                                                           
19

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual , Fungsi Merek, 

http://119.252.161.174/fungsi-merek/, diakses pada 12 Agustus 2015, pukul 21.00 WIB. 
20

 Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 200, hlm 170. 
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3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih 

terdoronguntuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.
21

 

6. Pendaftaran Merek di Indonesia 

Berkenaan dengan pendaftaran, Indonesia mengenal atau menganut asas 

konstitutif, yaitu hak atas merek diperoleh atas pendaftarnya. Artinya, pemegang 

hak merek adalah seseorang yang mendaftar pertama kali di Direktorat Jenderal 

Hak atas Kekayaan Intelektual. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk  terjadinya 

hak merek. Tanpa didaftarkan tidak ada hak  merek, juga tidak ada perlindungan, 

tetapi sekali telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat merek, maka ia akan 

dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama, dengan 

perkataan hanya dianggap sebagai “hak khusus” atau “hak eksklusif”.
22

 

 

Berbeda dengan sistem deklaratif pada sistem konstitutif baru akan menimbulkan 

hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang, oleh karena itu dalam sistem ini 

pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan.
23

 Undang-Undang Merek dalam 

sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-Undang 

sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1997 adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang 

Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif sebagaimana dalam 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961.
24

 Pengertian mengenai sistem deklaratif 

adalah sistem yang menitik beratkan atas pemakaian pertama. Sistem Deklaratif 

                                                           
21

Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

2010, hlm 89. 
22

OK Saidin, Op.Cit., hlm 361. 
23

Ibid. 
24

Ibid., hlm 362. 
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atau dikenal dengan asas first use yang maknanya adalah “hak atas merek 

didasarkan pada adanya pemakaian pertama”.  

 

Sistem pendaftaran deklaratif dipakai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

1961, pada sistem ini, pendaftaran bukan suatu keharusan, tidak merupakan syarat 

mutlak bagi pemilik untuk mendaftarkan mereknya, karena fungsi pendaftaran 

menurut sistem ini hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga 

sebagai pemilik yang sah sebagai pemakai pertama. Pemilik merek tidak 

diwajibkan dan tidak dipaksa untuk mendaftarkan mereknya.
25

 

 

7. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek 

Undang-Undang Merek menentukan syarat pendaftaran merek diatur dalam 

Undang-Undang Merek sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan pendaftaran 

merek dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara 

Permintaan Pendaftaran Merek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 

tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftar Merek. Tentang tata cara 

pendaftaran merek dengan undang-undang ini diatur bahwa satu permintaan 

pendaftaran merek dapat diajukan untuk beberapa kelas barang atau jasa. Ini 

dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan proses pendaftaran merek. 

Pendaftaran merek yang menggunakan istilah/nama asing yang harus dilengkapi 

dengan ejaannya.
26

 

 

                                                           
25

Sudargo Gautama, HukumMerek Indonesia, , Bandung: PT Alumni, 1984, hlm 106. 
26

Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung: PT Alumni, 

2011, hlm 112. 
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Syarat pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-

Undang Merek. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Merek, pemilik merek 

harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek sebagai berikut:
27

 

a. Tanda yang mempunyai daya pembeda (capable of distinguishing). Tanda yang 

tidak mempunyai daya pembeda karena terlalu sederhana, seperti sepotong 

garis, sebuah titik atau karena terlalu rumit, seperti lukisan benang kusut, tidak 

dapat dijadikan merek. 

b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum (morality and public 

order). Lukisan atau perkataan yang melanggar kesopanan, menyinggung rasa 

keagamaan atau melanggar ketertiban yang hidup dalam masyarakat tidak 

dapat dijadikan merek. 

c. Bukan milik umum (not becoming public property). Lukisan jempol yang 

dikenal umum sebagai pujian, sudah menjadi milik umum, sehingga tidak 

dapat dijadikan merek.  

d. Bukan keterangan mengenai barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. 

Lukisan nanas untuk sirup yang mengandung rasa nanas, lukisan susu untuk 

minuman susu tidak dapat dijadikan merek.  

e. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang 

sejenis yang termasuk dalam 1 kelas, barang atau jasa yang tidak sejenis. 

f. Bukan peniruan atau menyerupai nama atau  singkatan nama, bendera, atau 

simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.  

                                                           
27

Abdulkadir Muhammad,  Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 132-133. 
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g. Bukan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang 

digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan 

tertulis dari pihak yang berwenang.  

h. Bukan merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak 

cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut. 

 

Dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran merek, pemohon mengajukan 

secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) 

yang telah ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Surat permohonan 

pendaftaran merek tersebut harus diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen 

HKI dengan dilengkapi:
28

 

 

Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya. Dalam 

surat permintaan pendaftaran merek harus mencantumkan beberapa keterangan 

sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Merek: 

a. Tanggal, bulan dan tahun. 

b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon. 

c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. 

d. Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan 

unsur warna. 

e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal 

permohonan diajukan dengan hak prioritas.  

f. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis 

dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.  

                                                           
28

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit., hlm 18. 
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g. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau 

salinan  yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah 

badan hukum.  

h. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang 

lain. 

i. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang 

sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. 

 

Prosedur bagi pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya adalah merek 

tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. 

Dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya 

permohonan untuk didaftar, Dirjen HKI akan  mengumumkan permohonan 

tersebut dalam berita resmi merek. Pengumuman tersebut akan  berlangsung 

selama 3 hari yang dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi yang 

diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang 

dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.  

 

Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat 

mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen HKI atas permintaan 

pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila 

terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan 

pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang 

Merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak. Setelah berakhirnya masa 

pengumuman dan permintaan pendaftaran merek tersebut telah disetujui, maka 

Dirjen HKI : 
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1) Mendaftarkan merek tersebut dalam daftar umum merek. 

2) Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum 

atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek. 

3) Memberikan sertifikat merek. 

4) Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam berita resmi merek. Pendaftaran 

merek dapat dimintakan untuk 2 kelas barang atau lebih dan/atau jasa secara 

bersamaan. 

 

8. Perpanjangan Pendaftaran Merek 

Perlindungan hukum  merek terdaftar berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak 

tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. 

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan 

secara tertulis oleh pemiliknya atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih 12 

(dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhir jangka waktu 

perlindungan bagi merek terdaftar tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 

Ayat (1) Undang-Undang Merek. Permintaan untuk itu dapat diajukan kepada 

Dirjen HKI dan untuk itu akan dikenakan biaya yang besarnya akan ditetapkan 

dengan keputusan menteri. 

 

Undang-Undang Merek juga menentukan persyaratan untuk persetujuan 

permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratan 

itu meliputi: 

a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau  jasa 

sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut 
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b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan 

diperdagangkan. 

 

Untuk kepastian hukum maka perpanjangan jangka waktu perlindungan merek 

terdaftar dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi 

merek dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya 

 

9. Penghapusan dan Pembatalan Merek 

a. Penghapusan Merek 

Ada tiga cara untuk penghapusan pendaftaran merek, yaitu: 

1) Atas prakarsa Dirjen HKI 

Dirjen HKI atas prakarsa dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek 

terdaftar jika: 

a. Merek tidak digunakan (non use) selama 3 tahun berturut-turut dalam 

perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian 

terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Dirjen HKI. 

Pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang 

atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari 

tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan 

masih beredar di masyarakat. 

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan 

jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian 

merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Pasal 63 dan pasal 64 

Undang-Undang Merek menyatakan, bahwa penghapusan pendaftaran merek 

berdasarkan alasan di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk 
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gugatan kepada Pengadilan Niaga dan terhadap putusan pengadilan niaga 

hanya dapat diajukan kasasi ke Makhamah Agung. 

Pasal 61 Ayat (3) Undang-Undang Merek menyatakan “pengecualian 

penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Dirjen HKI, pertama karena adanya 

larangan impor, kedua karena larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran 

barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atas keputusan dari pihak 

yang berwenang yang bersifat sementara, dan ketiga  adanya larangan serupa 

lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.
29

 

 

2) Atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang 

bersangkutan. 

Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa suatu merek 

terdaftar dapat diajukan penghapusannya atas permintaan pemilik merek yang 

bersangkutan. Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek 

atau kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan 

kepada Dirjen HKI. 

 

Permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek 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 terdaftar oleh pemilik merek harus 

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen HKI dengan 

menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan. 

                                                           
29

Iswi Hariyani,Op Cit., hlm 111. 
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 mengenai Tata Cara 

Pendaftaran Merek menyebutkan bahwa setiap permintaan penghapusan 

pendaftaran merek terdaftar, harus dilengkapi dengan: 

1) Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan penghapusannya; 

2) Surat kuasa khusus bagi permintaan penghapusan, apabila diajukan melalui 

kuasa; 

3) Surat pernyataan persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran 

merek yang dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi; 

4) Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek 

terdaftar, yang besarnya ditetapkan menteri. 

 

Pasal 66 Undang-Undang Merek mengatur mengenai penghapusan pendaftaran 

merek kolektif oleh Dirjen HKI atas dasar: 

1) Permohonan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis 

semua pemakai merek kolektif; 

2) Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 tahun 

berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali 

apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Dirjen HKI; 

3) Bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa 

yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan 

pendaftarannya; atau 

4) bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan 

peraturan penggunaan merek kolektif. 
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3) Penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam 

bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga 

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Isi 

putusan badan pengadilan segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang 

bersangkutan kepada Dirjen HKI setelah tanggal putusan diucapkan. Dirjen HKI 

melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek 

dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan 

peradilan telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

B. Tinjauan Umum Merek Terkenal 

1. Pengertian Merek Terkenal 

 

Merek Terkenal dalam bahasa asing diterjemahkan menjadi “well-know marks”
30

. 

Ketentuan Merek Terkenal juga terdapat dalam artikel 6 bis Konvensi Paris. Pasal 

tersebut menentukan bahwa Merek Terkenal yang telah dipakai oleh pemakai 

Merek yang beritikad tidak baik, maka selalu dapat dimintakan pembatalannya 

atau dilakukan pembatalan oleh Penjabat Pendaftaran. Dalam Pasal 6 bis Ayat (3) 

menyatakan bahwa : 

 

“No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the 

prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.”
31

 

 

                                                           
30

WIPO, Well-Known Mark , 

http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/marks/well_known_marks.htm, diakses pada tanggal 10 

Mei 2016 pukul 13.25 WIB. 
31

WIPO. Paris Convention for the Protection of Industrial Property pada 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514 tanggal 16 Mei 2016 pukul 13.06 WIB. 

http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/marks/well_known_marks.htm
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514
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“Tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi permohonan pembatalan atau 

pelarangan penggunaan merek terdaftar atau penggunaan merek tanpa 

seizin.” 

 

Definisi atau kriteria tentang Merek Terkenal (well-known mark) diserahkan 

kepada masing-masing negara anggota Konvensi Paris. Pengertian Merek 

Terkenal (well-known mark) di Indonesia mengacu pada Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa : 

 

“Pengertian Merek Terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar 

dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah 

beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran 

merek yang bersangkutan di berbagai negara.” 

 

Faktor-faktor yang mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak 

antara lain : 

a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor 

publik yang bersangkutan. 

b. Masa, jangkauan, dan darah geografis dari penggunaan merek. 

c. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk 

pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang 

atau jasa merek tersebut. 

d. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi 

pendaftaran sampai pada satu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau 

pengakuan merek. 

e. Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada 

merek sampai pada suatu tingkat dimana merek tersebut diakui sebagai merek 

terkenal oleh pejabat yang berwenang. 
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f. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.
32

 

 

2. Ketentuan Khusus Pendaftaran Merek Terkenal 

Permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum ditolak apabila merek yang 

didaftarkan adalah : 

a. Merek Terkenal milik orang lain atau merek badan lain. 

b. Merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya 

maupun pada keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik orang lain atau milik 

badan lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Surat Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang 

Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal 

Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.
33

 

 

Ketentuan yang mendasari Surat Keputusan Menteri Kehakiman ini bahwa 

Menteri Kehakiman sebagai pejabat yang membawahi administrasi Paten, Merek, 

dan Hak Cipta mempunyai kewenangan secara ex officio melakukan 

pembatalan.Pasal 6 bis Konvensi Paris versi Stockholm 1967, menentukan bahwa 

merek-merek yang terkenal jika ternyata telah ditiru oleh pedagang-pedagang 

secara tidak sewajarnya, selalu dapat diminta pembatalannya atau dilakukan 

pembatalan secara ex officio oleh pejabat pendaftaran. 

 

Definisi Merek Terkenal dalam keputusan ini adalah Merek Dagang yang secara 

umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang 

atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Hal tersebut 

                                                           
32

Achmad Zen Umar Purba, Op.Cit., hlm 74. 
33

Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah, Op.Cit., hlm 266. 
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sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran 

Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain. 

Penolakan permohonan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

diberlakukan pula terhadap: 

a. Pembaharuan pendaftaran Merek Terkenal milik orang lain atau milik badan 

lain atau merek yang mirip Merek Terkenal milik orang lain atau badan lain. 

b. Pemindahan hak atas Merek Terkenal, kecuali atas persetujuan pemilik asli 

Merek Terkenal berdasarkan ketentuan lisensi pada Pasal 3 Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang 

Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal 

Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain. 

 

Pemakaian Merek Terkenal atau pemakaian Merek mirip Merek Terkenal milik 

orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul 

dan kualitas barang. Pemakai Merek Terkenal secara tidak sah dikualifikasi 

sebagai pemakai yang beritikad tidak baik. 

 

C. Tinjauan Umum Pelanggaran Hak Merek 

1. Bentuk Pelanggaran Hak Merek 

Pelanggaran hak merek dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang 

Merek ada 3 kategori, yakni: 

a. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan 

merek terdaftar milik pihak lain. 
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b. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 

terdaftar milik pihak lain. 

c. Memperdagangkan barang atau jasa yang berasal dari pelanggaran.
34

 

 

2. Gugatan atas Pelanggaran Hak Merek. 

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang 

secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis, gugatan 

dapat berupa: 

a. Gugatan berupa ganti rugi, dan/ atau  

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek 

tersebut.  

 

Gugatan sebagaimana disebutkan di atas diajukan kepada Pengadilan Niaga. 

Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek 

terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang 

bersangkutan.
35

 

 

Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi imateriil. 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 

moril.
36

 

 

                                                           
34

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm 428. 
35

Iswi Hariyani, Op.Cit., hlm 114. 
36

OK. Saidin, Op. Cit., hlm 401. 
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Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, 

atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, 

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Merek, hakim dapat 

memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran  dan/ atau 

perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa 

hak. Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan 

merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang 

atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

 

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan melalui Ketua Pengadilan Niaga 

dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Dalam hal tergugat bertempat 

tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan melalui Ketua Pengadilan 

Niaga  Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal 

gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang 

ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran 

gugatan. 

 

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga 

paling lama 2 hari sejak gugatan didaftarkan. Paling lama 3 hari sejak gugatan 

didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas 

gugatan pembatalan diselenggarakan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah 

gugatan didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 

7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. 
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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. Putusan yang memuat 

secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu 

meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Isi putusan 

Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 

14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan. 

 

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan 

kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang 

dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan 

mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera 

mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan 

diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang 

ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal 

penerimaan pendaftaran.  

 

Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera 

dalam waktu 7 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan panitera wajib 

mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon 

kasasi paling lama 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi 

dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 hari 

setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib 

menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 hari 
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setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera. Panitera wajib 

menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah 

Agung paling lama 7 hari kemudian Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas 

perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal 

permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai hal 

tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Ayat (5) sampai Pasal 83 Ayat 

(7) Undang-Undang Merek. 

 

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam 

puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) 

hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.Putusan 

atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang 

mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 

umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi 

kepada panitera paling lama 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan 

kasasi diucapkan. 

 

Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan 

termohon kasasi paling lama 2 hari setelah putusan kasasi diterima. Hal tersebut 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Ayat (8) sampai Pasal 83 Ayat (12) 

Undang-Undang Merek. 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

Secara singkat sengketa merek oleh IKEA Swedia bermula dari adanya 

pendaftaran sertifikat merek oleh IKEA Swedia pada tahun 2010 yang kemudian 

mendapatkan sertifikat merek untuk 40 kelas termasuk kelas 20 dan 21. Kemudian 

pada tahun 2012 IKEA Swedia melakukan registrasi ulang atas merek IKEA 

Swedia pada kelas 20 dan kelas 21 yang diterbitkan pada tahun 2014. Pada tahun 

PT Inter IKEA 

System BV (IKEA 

SWEDIA) 

Mahkamah Agung 

Mengeluarkan Putusan Nomor 

264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

Mengeluarkan Putusan Nomor 

99/PDT.SUS-

MEREK/2013/PN.Jkt.Pst. 

PT Ratania 

Khatulistiwa 

Apakah Putusan 

Mahkamah Agung 

Sudah Sesuai 

Dengan Pengaturan 

Hukum Merek 

Terkenal di 

Indonesia. 

Bagaimana 

Pengaturan Merek 

Terkenal di 

Indonesia. 

Apakah IKEA 

termasuk Merek 

Terkenal. 
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2013, perusahaan mebel rotan asal Surabaya, PT Ratania Khatulistiwa, menggugat 

IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, bahwa produk merek IKEA 

Swedia untuk kelas 20 dan kelas 21 tidak pernah dijual atau diedarkan di toko 

furnitur di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena adanya 'merek tidur' ini, maka 

PT Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada 20 Desember 

2013. PT Ratania Khatulistiwa menilai IKEA Swedia yang mengantongi sertifikat 

merek tertanggal 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010 dinilai 'menidurkan' 

mereknya selama tiga tahun berturut-turut dimana dasar hukum yang digunakan  

 

PT Ratania Khatulistiwa adalah pada Pasal 61 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang 

Merek. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mengabulkan gugatan PT 

Ratania Khatulistiwa pada tanggal 17 September 2014 dimana putusan  

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan merek IKEA dimiliki oleh PT 

Ratania Khatulistiwa dan memerintahkan merek IKEA Swedia yang berdiri sejak 

1943 harus dicabut. Setelah diputusnya putusan tersebut kemudian IKEA Swedia 

mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian 

mengeluarkan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang menyatakan 

menolak permohonan kasasi pemohon dalam hal ini IKEA Swedia. Dengan 

demikian putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga 

Nomor 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut 

juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena 

tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.
37

 Penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.SUS-

HKI/2015., bahan-bahan pustaka, dan perundang-undangan terkait dengan apakah 

merek IKEA termasuk kategori merek terkenal dan argumentasi pihak Tergugat, 

Penggugat serta Hakim dilihat dari isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 

K/Pdt.SUS-HKI/2015. 

 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu 

penelitian yang  bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam mayarakat.
38

 Penelitian ini diharapkan mampu 

                                                           
37

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm 102. 
38

Ibid., hlm 50. 
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memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai apakah merek IKEA 

termasuk kategori merek terkenal dan argumentasi pihak Tergugat, Penggugat 

serta Hakim dilihat dari isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.SUS-

HKI/2015. 

 

B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis teoritis, yaitu penelitian dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan dan putusan, serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

akan dibahas dan berdasarkan dengan kenyataan hukum yang ada di masyarakat. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka 

penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:
39

 

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara 

Permintaan Pendaftaran Merek; dan 

c. Putusan Mahkamah Agung 264 K/Pdt.SUS-HKI/2015. 

                                                           
39

Ibid., hlm 82. 
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2. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran 

internet, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan sengketa 

merek. 

3. Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang 

berkaitan dengan judul skripsi. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder 

dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara 

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

2. Studi dokumen 

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi 

dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 

K/Pdt.SUS-HKI/2015. 
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E. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data (editing) 

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi  pustaka, dan dokumen 

yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan. 

2. Penandaan Data (coding) 

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun 

pengunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan 

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan 

untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis 

data. 

3. Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing)  

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu 

dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu 

kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.
40

 

 

F. Analisis Data 

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan 

pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. 

Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis. 

 

 

                                                           
40

Ibid., hlm 126. 
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V. KESIMPULAN 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaturan hukum merek di Indonesia adalah berawal dari Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahan dan Merek Perniagaan. 

Secara khusus pengaturan tentang merek terkenal asing di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan pada tahun 2001 sampai 

dengan saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

2. IKEA Swedia merupakan merek terkenal karena memenuhi 3 kriteria yang di 

atur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang Merek, yaitu 

promosi yang gencar dan besar-besaran yang dilakukan merek IKEA baik pada 

media cetak maupun media elektronik, kemudian investasi di beberapa negara 

di dunia yang dilakukan oleh IKEA, disertai bukti pendaftaran merek di 

beberapa negara dimana IKEA Swedia saat ini mempunyai 364 toko yang 

tersebar di 46 Negara dan oleh sebab itu pengetahuan umum masyarakat 

mengenai merek IKEA dibidang usaha yang bersangkutan pun tinggi. 

3. Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum terhadap putusan Nomor: 

264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang mana IKEA Swedia sebagai pemilik sah merek 
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“IKEA” telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya yaitu untuk kelas barang 

20 pada tahun 2010 dan kelas barang 21 pada tahun 2006 serta dapat 

membuktikan bahwa IKEA Swedia merupakan perusahaan pemilik merek 

terkenal “IKEA”, selanjutnya IKEA Surabaya belum memiliki kepentingan 

dalam gugatan nya dikarenakan pendaftaran merek “IKEA” yang dilakukan 

IKEA Surabaya belumlah di periksa oleh Dirjen HKI. 
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