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Abstrak 

Tujuan Penelitian yaitu menawarkan perlindungan atas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang 

tidak terdaftar pada Dirjen HAKI. Menggunakan penelitian normative yang bersumber pada pendekatan 

Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Melalui penelitian ini penulis menawarkan pentingnya 

merek dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan perlindungan suatu produk Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah yang belum di daftarkan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sangatlah banyak 

sekali, apalagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sangat berpengaruh sekali dalam 

perekonomian Indonesia. Tidak hanya di dalam negeri saja yang berkembang akan tetapi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah di Indonesia juga sangat berkembang di luar negri. Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah di Indonesia juga menimbulkan banyaknya produk serta merek yang bermunculan. Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah satu dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang lainnya tidak memungkinkan 

akan memiliki nama merek yang sama. Jika ada suatu masalah maka dalam hal ini akan menjadi 

permasalahan siapa yang pertama menggunakan nama merek tersbut. Maka dari itu bahwasanya 

masyarakat harus memahami seberapa pentingnya merek dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah mereka 

serta pemerintah juga harus memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang membangun Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah seberapa pentingnya merek dalam hal ini dan pemerintah juga harus melindungi 

merek-merek masyarakat yang belum di daftarkan dengan cara didata terlebih dahulu.   

kata kunci : Hak Atas Kekayaan Intelektual, Merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 

Abstract 

The research objective is to offer products for Micro, Small and Medium Enterprises that are not registered with the 

Director General of Intellectual Property Rights. Using normative research based on the Legislative Approach and 

Conceptual Approach. Through this research the author offers the importance of brands in Micro, Small and Medium 

Enterprises and the protection of a product of Micro, Small and Medium Enterprises that has not been registered. There 

are a lot of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia, especially Micro, Small and Medium Enterprises in 

Indonesia which are very influential in the Indonesian economy. Not only developing in the country, but Micro, Small 

and Medium Enterprises in Indonesia are also very developed abroad. The number of Micro, Small and Medium 

Enterprises in Indonesia has also led to the emergence of many products and brands. One Micro Small and Medium 

Enterprise with another Micro Small and Medium Enterprise may not have the same brand name. If there is a problem 

then in this case it will be a problem who first uses the brand name. Therefore, the public must understand how 

important brands are in their Micro, Small and Medium Enterprises and the government must also provide 

socialization to people who build Micro, Small and Medium Enterprises how important brands are in this case and the 

government must also protect public brands that have not been recognized. register by registering first. 

keywords: Intellectual Property Rights, Brands, Micro, Small and Medium Enterprises 



 

1. Pendahuluan 

Perusahaan tidak pernah lepas dari kekayaan intelektual. Setiap perusahaan harus 

mempunyai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual yang dimaksud yakni hak cipta, 

merek dagang, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, komposisi dasar sirkuit 

terpadu. Secara internasional, UMKM perlu di-branding karena UMKM itu sendiri kecil 

dan tidak besar. Merek ialah suatu jenis karya intelektual yang sangat berperan penting 

dalam pertambahan dan kelancaran suatu produk atau jasa. Karena merek tersebut 

digunakan dengan produk lain yang sejenis untuk produk tertentu, maka merek tersebut 

tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi 

saat rangka pertumbuhan ekonomi regional, nasional, regional, dan internasional serta 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus didukung oleh ketentuan 

perundang-undangan yang lebih tepat di bidang merek serta indikasi Geografis yang 

makin memadai. 

Membangun perekonomian di Indonesia tidaklah mudah dan tidak bisa dilepaskan 

dari peran Pemerinah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku komerisal 

yang lainnya. Pemerintah dalam regulator dan pengambil keputusan Indonesia, harus 

mampu menciptakan iklim bagi dunia usaha, sehingga institusi mendapat manfaat dari 

kebijakan ini dam agar para pelaku meperdagangkan aktivitasnya dengan lancer 

berdagang dan dapat mendorong percepatan perekonomian di Indonesia. Seiring dengan 

kemajuan suatu Negara, semakin banyak penduduk dan banyak orang yang menganggur, 

semakin terasa dunia wirausaha bagi Indonesia.  

Begitu pula dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang biasanya 

tercipta pada saat krisis ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari 

perusahaan-perusahaan besar, memainkan peran penting dan strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional. 60% (enam puluh) perekonomian Indonesia berasal dari 

sektor industri UMKM. Jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia tumbuh 

secara signifikan setiap tahun. Apalagi dalam konteks ini, di mana jumlah usaha kecil dan 

menengah (UKM) di Indonesia terus bertambah. Hal ini juga memastikan bahwa UKM 

akan menyerap lebih banyak tenaga kerja dari perekonomian nasional jika mereka dapat 

memperkuat mood di tengah krisis ekonomi. Hal ini menunjukkan dan meyakinkan UKM 

Indonesia bahwa mereka dapat menghadapi persaingan global. 

Banyaknya Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) di Indonesia juga mempengaruhi 

jumlah produk yang diperkenalkan. Produk tersebut mampu berupa pakaian, makanan 

atau barang lainnya, tetapi merek dagangnya belum terdaftar. Sejumlah besar pelaku 

industri UMKM Indonesia belum mendaftarkan mereknya karena keterbatasan modal, 

kurangnya pemahaman tentang manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM, dan 

UMKM kurang peduli serta kurang responsif terhadap mereka. Perlindungan merek, 

mereka terus menganggap bahwa perlindungan merek tidak berdampak signifikan 

terhadap perkembangan bisnis. Yang terpenting, mendaftarkan merek dagang itu mahal 

dan proses pendaftarannya sangat rumit. 

Merek memegang peranan yang sangat bernialai dalam suatu perdagangan atau 

jasa. Merek itu sendiri adalah kode yang dapat ditampilkan sebagai grafis dalam dua atau 

tiga ukuran, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, lapisan warna, suara, 

hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih. unsur-unsur tersebut untuk membedakan 



benda dan/atau jasa yang ditawarkan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam 

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasanya. Konsep merek sebagai bagian dari 

kekayaan intelektual tidak dapat dipisahkan dari pengertian bahwa merek dimulai dengan 

penyimpulan pada bidang kekayaan intelektual lainnya, seperti hak cipta. Baik itu desain 

logo atau huruf, sebuah merek memiliki unsur kreativitas. Seni memiliki hak cipta, tetapi 

merek dagang bukanlah seni yang dilindungi hak cipta, dan merek itu sendiri serta hak 

merek dagang terbatas sekedar pada penggunaan atau penggunaan produk yang dijual 

dan bernilai ekonomis. 

Hak kekayaan intelektual yang relevan dalam Merek adalah esensial dan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Ini adalah penghalang ketika mempertimbangkan 

sengketa merek dagang dengan konsekuensi hukum untuk aplikasi. Pemerintah juga 

bertindak sebagai regulator dan perantara di bidang kekayaan intelektual. Merek 

merupakan tonggak penting dalam perlindungan kekayaan intelektual pada UMKM, 

dimana banyak pelaku usaha UMKM harus mencari perlindungan hukum untuk 

menghindari penyalahgunaan. Akibatnya, industri UMKM Indonesia memerlukan 

kebijakan pengendalian untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek dagangnya. 

Perlindungan merek secara hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen 

sekaligus produsen. 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem perlindungan merek bagi pemilik merek yang tidak terdaftar dalam 

Undang-Undang Merek? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dan atau pengawasan terhadap 

pelaksanaan perlindungan tersebut? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan merek bagi pemilik merek 

yang tidak terdaftar dalam Undang-Undang Merek 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pemerintah dan atau 

pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan tersebut 

Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mengenai seberapa pentingnya 

mendaftarkan suatu produk untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi UMKM dan 

diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari 

di bangku perkuliahan.  

b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber refrensi bagi 

peneletian selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan terkait dengan perlindungan merek bagi pemilik merek yang tidak 

terdaftar dalam Undang-Undang Merek 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1. Hak Atas Kekayaan Intelektual 



Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HAKI", adalah padanan 

kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), artinya, hak-hak 

yang timbul sehubungan dengan akibat dari proses berpikir, yang mengakibatkan 

terciptanya suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi seseorang. Hak atas 

kekayaan intelektual pada hakikatnya adalah hak untuk menggunakan hasil kreativitas 

intelektual secara ekonomis. Subyek yang diatur oleh hak atas kekayaan intelektual 

yakni karya yang timbul dari atau berasal dari kemampuan intelektual seseorang. 1 

Hak Kekayaan Intelektual ialah hak eksklusif bagi Negara untuk setiap orang, 

kelompok, institusi untuk memegang kekuasaan untuk menggunakan dan atas 

intelektual yang telah dimiliki atau diciptakan, hak kekayaan intelektual dari kapasitas 

intelektual.  

Hak Kekayaan Intelektual juga dapat didefinisikan sebagai hak yang telah 

diberikan atas gagasan bahwa suatu produk atau seesuatu yang bermanfaat bagi 

manusia.  

Hak Kekayaan Intelektual ini telah ditandatangani oleh Kekayaan Intelektual Dunia 

di sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Hak kekayaan intelektual ini ditandatangani oleh World Intellectual Property 

Organization (WIPO) sebagai badan khusus PBB. 

Secara garis besar HKI terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:  

1) Hak Cipta (copyright); 

2) Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:  

a. Paten (patent); 

b. Desain industri (industrial design);  

c. Merek (trademark);  

d. Penanggulangan praktek persaingan curang (repression ofunfair 

competition); 

e. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design ofintegrated circuit);  

f. Rahasia dagang (trade secret)2 

 

2.2. Merek 

Merek adalah suatu 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 dan jasa (Berdasarkan 

UU No. 15 Tahun 2001) 

Merek memiliki peran yang penting dalam berbagai bidang. Tidak hanya dalam 

dunia bisnis dan perdagangan aja, masyarakat social juga merasakan pentingnya 

merek. Merek merupakan asset yang tidak berwujud. Artinya, bahkan jika keberadaan 

merek hanya satu yang tidak nyata, tetapi memiki nilai pengaruh yang sangat dominan 

untuk kelayakan ekonomi merek dan mode kehidupan dari  konsumen. 3 

Merek menurut Prof. Molengraaf yakni suatu barang tertenu yang bertujuan untuk 

memastikan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga dengan barang yang sejenis 

dibuat dan diperjualkan oleh perusahaan maupun orang lain. Menurut H.M.N Purwo 

                                                             
1 Ahmad Ramli, ‘DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK 

ASASI MANUSIA R.T’, Hak Kekayaan Intelektual, 2013. Hal iii 
2 Ibid  
3 DJKI Kemenkumham, ‘Merek Dan Indikasi Geografis’, 2020. Hal 11 



Sutjipto merk dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di 

pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.  4 

Prof. R. Soekardono, S.H., “Merek adalah lambang (Jawa: ciri atau tenggeran), 

Kemampuan untuk mempersonalisasi barang serta produksi tertentu dengan 

membandingkannya dengan produk serupa, yang diperlukan untuk mempersonalisasi 

asal suatu produksi atau untuk menyakinkan kualitasnya." Diproduksi atau dijual oleh 

orang atau perusahaan lain. 

Menurut uraian diatas sehingga merek menggambarkan sesuatu ciri pengenal 

dalam aktivitas perdagangan benda ataupun jasa yang sejenis serta sekaligus 

menggambarkan jaminan mutunya apabila dibanding dengan produk benda ataupun 

jasa sejenis yang terbuat pihak lain.  

Merek ini terdiri dari dua bidang :  

1. Merek Dagang. Merek yang digunakan  dalam produksi yang 

diperdagangkan oleh satu atau lebih individu atau badan hukum yang 

berfungsi untuk membedakan dari produk atau produk sejenis lainnya. 

2. Merek Jasa. Merek dagang yang dipergunakan satu orang atau lebih 

berfungsi untuk memisahkan suatu jasa ataupun badan hukum yang 

diperdagangkan bersama-sama dengan jasa lain yang sejenis. 

Selain dua kategori merek tersebut di atas, merek dan indikasi geografis 

memberikan perlindungan terhadap merek kolektif. Merek Kolektif yaitu  merek yang 

dipergunakan pada suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai kesamaan sifat, sifat 

umum, mutu dan penguasaannya, serta dapat dijual bersama-sama untuk 

membedakannya oleh beberapa orang perseorangan atau badan hukum. mereka dari 

barang sejenis lainnya. dan/atau layanan lain yang sejenis. secara bersama-sama 

diperdagangkan oleh banyak orang atau perusahaan. (Undang-Undang no 20 tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 angka (3)) 

Terutama untuk merek kolektif, kita tidak bisa berbicara banyak tentang merek 

jenis baru karena merek kolektif ini kenyatannya terjado dari merek dan layanan. 

Merek dagang kolektif ini hanya berfungsi sebagai kolektif. Untuk mendefinisikan 

merek dagang, Pasal 1 Ayat 2 dirumuskan sebagai berikut. Merek dagang yaitu merek 

dagang yang berfungsi pada produk yang diperdagangkan bersama oleh satu orang 

atau lebih atau badan hukum untuk membedakannya dari produk sejenis lainnya. 

Namun, berdasarkan merek jasa, menurut Pasal 1 (3) merek yang digunakan untuk 

jasa yang diperdagangkan bersama oleh satu orang atau lebih atau badan hukum 

dipahami untuk membedakannya dari jasa lain yang sejenis. Klasifikasi merek 

semacam ini tampaknya dipinjam dari Konvensi Paris yang termuat dalam Pasal 6 

sexies. 

Berdasarkan Molegraf, kompetesi yang tidak sehat ialah kejadian yang 

menggunakan praktik yang melanggar integritas dan integritas dalam suatu transaksi 

untuk menarik pelanggan orang lain ke bisnis Anda atau meningkatkan penjualan 

perusahaan anda. 

Praktik perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara sebagai berikut:  

                                                             
4 Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 1993, Hak Milik Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 121. 



1) Praktik Peniruan Merek Dagang Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut 

dalam Persaingan tidak sehat adalah penggunaan merek yang meniru merek 

terkenal yang sudah ada, dan merek barang atau jasa yang dihasilkannya pada 

dasarnya sama dengan merek barang atau jasa yang sudah dikenal. kasus 

produk atau layanan). Barang atau jasa yang dikenal. Dalam hal ini misalnya 

sabun mandi merk “Lux” dikenal di masyarakat, dan ada pengusaha yang 

memproduksi sabun mandi merk “Lux”. Tentu saja, pengusaha ini berharap 

kesamaan ini bisa meraup untung besar tanpa harus mengeluarkan banyak 

biaya iklan untuk memamerkan karyanya. Ini karena konsumen bisa tertipu 

oleh kesamaan merek. 

2) Praktik Pemalsuan Merek Dagang 

Saat kompetisi yang tidak jujur diciptakan menurut para pedagang jahat serta 

membuat barang dengan menggunakan merek yang bukan haknya, terkenal di 

masyarakat. Misalnya, seorang pengusaha yang belanja di luar negeri untuk 

mengambil produk Cartier yang segera kembali ke Indonesia akan membuat tas 

dan tas branded Cartier. Mengenai hal ini, merek sudah dikenal publik dan 

pengusaha ingin mendapat untung besar tanpa mengeluarkan uang. 

Penggunaan kata Cartier seolah menjadi simbol kemewahan. Dan ketenarannya, 

dan semakin luasnya junlah konsumen yang membelinya. 

3) Perilaku yang dapat membingungkan masyarakat umum mengenai sifat dan 

asal usul merek Hal ini dianggap sebagai daerah produksi dan karena itu terjadi 

karena lokasi atau wilayah negara yang dapat berdampak positif pada  barang 

yang berkualitas. Jika seorang pengusaha memberikan informasi palsu tentang 

jenis dan sumber suatu produk dan menipu konsumen seolah-olah produk 

tersebut berkualitas tinggi karena berasal dari daerah pembuatan produk 

berkualitas tinggi, itu adalah persaingan tidak sehat. Ini berisi informasi yang 

dibuat di Inggris Raya, meskipun produk tersebut tidak  berasal dari bahasa 

Inggris dengan benar. 

Semua tindakan ini sangat berbahaya bagi pemegang merek. Ini karena persaingan 

yang tidak sehat (penjiplakan atau peniruan merek populer) menghasilkan 

perdagangan yang lebih rendah dan, akibatnya, laba yang diinginkan lebih rendah 

dari merek terkenal. Konsumen merasa bahwa kualitas suatu merek yang dulunya 

diyakini tinggi justru semakin berkurang, bahkan berhasil menurunkan keyakinan 

masyarakat tentang merek tersebut.  

Selain itu, pelanggaran hak atas merek ini serta sangat merugikan konsumen. 

Konsumen biasanya menerima barang dan pelayanan dengan kualitas yang lebih 

rendah daripada merek asli yang terkenal, dan produk palsu dapat mengkhawatirkan 

kesehatan dengan kehidupan mereka. konsumen. Tentu saja alasan lahirnya praktik 

seperti itu terkait dengan keberadaan tanggung jawab dari brand itu sendiri. 

 

2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah( UMKM) mempunyai definisi yang berbeda pada 

tiap referensi bagi sebagian lembaga ataupun lembaga lain apalagi Undang- Undang. 

Sesuai dengan Undang- Undang UMKM didefinisikan sebagai berikut ini: 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 

mengenai UMKM.  



1. Dalam Pasal 1 Usaha Mikro ialah usaha produktif yang dimiliki oleh dan/atau 

badan usaha perseorangan yang telah memenuhi ciri dari usaha mikro 

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.  

2. Sedangkan Usaha Kecil dalam Pasal 2 adalah usaha ekonomi prouktif yang 

berdiri sendiri, yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan bukan cabang perusahaan atau anak perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai ataupun menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha 

Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.  

3. Dalam Pasal 3 ini Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang 

otonom, yang dilakukan oleh orang perseorangan ataupun badan usaha atau 

badan usaha bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai 

atau membentuk bagian secara langsung atau secara tidak langsung dari 

perusahaan kecil atau besar dengan total bersih atau dari hasil penjualan 

tahunan sesuai dengan Undang-Undang. (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2008) 

 

Usaha kecil dan menengah (UMKM) menjalankan fungsi yang sangat strategis 

dalam aspek sosial ekonomi dan sosial politik. . Fungsi sosial ekonomi sektor ini Fungsi 

meliputi penyediaan barang dan jasa kepada konsumen dengan daya beli rendah 

sampai sedang yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan lebih 

dari sebagian pendapatan devisa. Fungsi sosial-politik dari sektor ini sangat penting 

untuk lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Hal ini terutama terjadi karena 

hubungan dan distribusi yang erat dengan sektor pertanian, yang dapat berkontribusi 

pada pembangunan ekonomi daerah pedesaan.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga 

berfungsi untuk menumbuhkan serta mengembangkan usahanya dalam rangka 

membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang 

berkeadilan. 

Mengingat fungsi serta kapas yang besar tersebut, maka sebaiknya usaha kecil kini 

dikembangkan semaksimum mungkin untuk memajukan kesejahteraan masyarakat 

sekalian membantu perkembangan ekonomi. Mudah-mudahan, pemerintah percaya 

bahwa mereka membutuhkan bantuan dalam menciptakan peralatan yang diperlukan 

dan memenuhi persyaratan untuk menghadapi sanggahan atau tanggapan serius pada 

era perkembangan atau era kemajuan teknologi serta persaingan bisnis ini. Beserta 

munculnya produksi asing di Indonesia yang mempengaruhi dunia perbisnisan dan 

mengintimidasi perbisnisan produksi lokal, kemudian pemerintah harus 

mempersiapkan masyarakat mendapatkan konsisten menggunakan dan mencintai 

produk lokal serta mempersiapkan usaha kecil). Guna memajukan kemampuan 

berkompetensi produk serta memberikan perlindungan Merek Dagang Produk Usaha 

Kecil (UMKM) Melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 

gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.Kecuali itu, maka juga diadakan 



pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam 

gejala yang bersangkutan.5 Metode penelitian adalah prosedur atau cara peneliti dalam 

mengumpulkan dan menganalisi bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar 

harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli 

hukum.6 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian hukum untuk 

menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif 

dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issue) yang 

ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan 

masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki: “Penelitian hukum 

adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi 7 

3.2. Metode Pendekatan 

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan 

pendekatanpendekatan sebagai dasar penyusunan argumen yang tepat. Dalam 

penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan 

pendekatan kasus (case approach). 

a. Pendekatan Perundang-Undangan Digunakan untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai dasar hukum legal issue yang akan diteliti. “Pendekatan undang-

undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 

dari regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.8 

b. Pendekatan Konseptual Pendekatan konseptual yaitu menelaah konsep 

pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.   

3.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang 

digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak 

yang berwenang dan mengikat secara umum dan berkaitan dengan judul yang 

digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari :  

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2016 
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 Tangga1 

29 Agustus 1995 tentang Komisi Banding Merek. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tangga1 

31 Maret 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tangga1 

31 Maret 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang berasal dari buku-buku hukum termasuk jurnal-jurnal 

hukum, skripsi/tesis/disertasi, penelitian tentang topik terkait. Bahan hukum 

sekunder tersebut memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui 

kemana arah tujuan penulis dalam membangun argumentasi hukum.9 

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka 

berupa buku buku yang dipinjam melalui perpustakaan artikel-artikel yang di cetak 

maupun elektronik buku buku milik pribadi peraturan perundang-undangan 

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis data ialah pengolahan data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Teknis 

analisis bahan hukum yang digunakan adalah Teknik analisis normatif preskriptif 

dengan menganalisis semua bahan hukum menggunakan penalaran hukum yang 

baku berupa konstruksi hukum terhadap norma yang samar. Metode berfikir 

digunakan berdasarkan pada logika deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan 

dan preskriptif atas isu hukum. 

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1. Sistem perlindungan merek bagi pemilik merek yang tidak terdaftar dalam 

Undang-Undang Merek 

4.1.1. Merek 

Dengan perkembangan industri dan perdagangan, peran identifikasi 

sangat penting di dunia saat ini. Sebelum ini adalah peran serikat di Abad 

Pertengahan. Ini menandai kerajinan mereka melalui karya rekan serikat 

sebagai bagian dari manajemen barang dagangan. Merek pembeda disebut 

UU Merek, yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Merek 

sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran. Masyarakat umum 

sering mengasosiasikan merek tertentu dengan citra, kualitas, atau reputasi 

suatu produk atau jasa. Merek dapat menjadi aset yang sangat berharga 

secara komersial. Dalam banyak kasus, merek perusahaan lebih berharga 

daripada aset fisik perusahaan. Merek sebagai bagian dari hak kekayaan 

intelektual berperan penting dalam menghindari praktik persaingan tidak 

sehat. Merek dagang membedakan asal, kualitas, dan orisinalitas suatu 

barang. Merek juga dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud, 

karena merek dikaitkan dengan suatu produk, bukan produk itu sendiri, 

dan konsumen dapat menikmati produk tanpa merek. Merek hanya dapat 

memuaskan konsumen. Sebagai alat pemasaran dan periklanan, merek 
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memberi konsumen sejumlah informasi tentang barang dan/atau jasa yang 

diproduksi oleh pengusaha. 

Selain itu, merek memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam 

pengembangan periklanan nasional dan internasional semakin maju, dan 

dalam konteks distribusi barang dan/atau jasa, merek memiliki nilai yang 

lebih tinggi . Merek adalah aset bisnis yang berharga dan bagian dari 

reputasi bisnis perusahaan. Melindungi reputasi merek Anda juga 

membantu menciptakan persaingan yang sehat antara produk di pasar. 

Ekonomi baru yang ingin memasuki pasar barang dan jasa perlu 

menciptakan merek yang terkenal. Bisnis baru ini dapat mengiklankan 

produknya kepada konsumen untuk bersaing dengan bisnis yang sudah ada 

demi kepuasan pelanggan. Informasi ini dapat dikomunikasikan dan 

diingat oleh konsumen melalui simbol atau merek dagang yang unik. 

Artinya jika merek tersebut dijamin perlindungan hukumnya, maka itikad 

baik dan persaingan juga akan terlindungi. Singkatnya, ketika sebuah merek 

dilindungi secara hukum, niat baik dan persaingan juga dilindungi.  

Merek mempunyai arti sebagai gambar, logo, nama, kata, huruf, 

angka, skema warna, format 2D dan/atau 3D, suara, hologram, atau anda 

dapat menampilkan secara grafis kombinasi dari dua atau lebih elemen ini 

untuk membedakan antara barang dan/atau jasa yang dibuat oleh orang 

perseorangan atau badan hukum dalam proses perdagangan barang 

dan/atau jasa (Pasal 1 angka 1). Merek sendiri dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa (UU No 20 Tahun 2016). 

Merek dagang yang digunakan untuk barang dan/atau jasa dengan ciri 

yang sama yang diperdagangkan bersama oleh beberapa orang 

perseorangan atau badan hukum untuk membedakannya dari barang 

dan/atau jasa lain yang sejenis. Fitur UMKM adalah fitur atau kondisi 

aktual yang terkait dengan perilaku pengusaha yang terlibat dalam kegiatan 

dan operasi bisnis. Ciri-ciri tersebut merupakan pembeda antar pelaku 

usaha menurut besar kecilnya usaha.  

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 (empat) 

kelompok yaitu : 10 

a) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.  

b) UMKM mikro, yaitu UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin 

namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk 

mengembangkan usahanya. 

c) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu 

berwirausaha dengan menjalin kerjasama seperti menerima 

pekerjaan subkontrak dan ekspor.  

d) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai 

kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi 

menjadi usaha besar 
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Perolehan hak atas merek yang dimiliki oleh perorangan atau badan 

hukum hanya terjadi setelah pendaftaran merek pada Kantor Kekayaan 

Intelektual Departemen Kehakiman (DJHKI). Artinya merek dapat 

digunakan oleh siapa saja, tetapi orang atau badan hukum baru memiliki 

hak eksklusif atas merek tersebut, dan jika merek tersebut terdaftar di 

Kejaksaan Agung DJHKI, penggunaan merek atau jasa oleh orang lain dapat 

dilarang. 

Jadi dalam fungsi merek:  

1) Informasi identifikasi yang dapat membedakan produk yang 

diproduksi oleh satu atau lebih orang atau badan dengan produk 

orang atau badan lain; 

2) Saat menggunakan alat periklanan untuk mempromosikan suatu 

produk, cukup menyebutkan mereknya.  

3) Jaminan kualitas barang;  

4) Indikasi asal barang atau jasa yang diproduksi 

 

4.1.2. Perlindungan Merek Di Indonesia 

Perlindungan hukum merek pada awalnya melindungi merek hanya 

sebagai simbol yang menunjukkan asal produk . Perlindungan Hukum 

Merek Dagang juga dirancang dari waktu ke waktu untuk melindungi 

reputasi bisnis pemilik merek dagang yang mengaitkan suatu produk atau 

layanan dengan merek dagang tersebut. Jika seseorang selain pemilik merek 

dagang menggunakan merek dagang tanpa izin dari pemilik sah merek 

dagang, pemilik merek dagang dapat menuntut pemilik merek dagang 

karena penggunaan merek dagang dapat menyesatkan konsumen. Anda 

memiliki hak untuk bangun. Hal ini sesuai dengan tujuan utama untuk 

menciptakan persaingan yang lebih kompetitif dengan melindungi merek. 11 

Hadjon mengklaim bahwa perlindungan hukum adalah seperangkat 

aturan maupun aturan yang memelihara satu darpada yang lain. Bagi 

konsumen, ini berarti bahwa hukum melindungi hak-hak konsumen dari 

hal-hal yang menyebabkan pelanggaran mereka terhadap hak-hak tersebut. 

 

Sementara itu, menurut Suyud Margono, perlindungan hukum 

merek kini menjadi bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan 

tidak sehat yang illegal di sektor komersial. Secara umum kepentingan yang 

harus dilindungi oleh undang-undang merek adalah: 12 

a. Kepentingan pemilik merek  

Melindungi hak eksklusif atas merek akan menguntungkan pemilik 

merek dengan melindungi semua investasi produsen dalam 

mengembangkan reputasi merek. Melindungi reputasi bisnis merek 
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akan mendorong pemilik merek untuk berinvestasi dalam 

menghubungkan merek dengan reputasi dan identitas dengan 

kehadiran merek di pasar. Nilai merek tergantung pada kemampuan 

pemilik merek untuk mempertahankan kualitas produk dan memberi 

konsumen sinyal kepercayaan pada produk. 

b. Kepentingan para produsen 

Perlindungan merek menjamin kebebasan untuk menjual produk 

dengan menggunakan nama generik yang dapat digunakan oleh siapa 

saja dan tidak boleh dimonopoli oleh siapa pun, sehingga produsen 

tidak melanggar kebebasannya untuk menjual produknya dalam 

persaingan yang sehat. 

c. Kepentingan para konsumen 

Perlindungan hukum merek melindungi konsumen dari perilaku yang 

cenderung menyesatkan, menyesatkan, atau menimbulkan kesan 

bingung. Hal ini disebabkan karena konsumen mendefinisikan kualitas 

dan karakteristik produk melalui mereknya, sehingga berkontribusi 

pada terciptanya persaingan usaha yang sehat. 

d. Kepentingan umum 

Perlindungan merek bertujuan untuk mempromosikan perdagangan 

yang adil di pasar dan mencegah terjadinya tindakan penipuan yang 

melanggar norma-norma keadilan standar perdagangan yang adil. 

 

Persyaratan pendaftaran merek untuk penggunaan merek 

menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek Indonesia mengikuti sistem 

konstitusional. Keberadaan perlindungan merek dalam sistem 

ketatanegaraan bergantung pada terdaftar ataupun tidaknya merek tersebut. 

Anda harus mendaftar dengan sistem ini. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis yaitu: “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut 

terdaftar”.  

Menurut para ahli sistem konstitutif lebih memberikan kepastian 

hukum dibandingkan sistem deklaratif, sistem ini tidak mewajibkan adanya 

suatu pendaftaran merek untuk mendapatkan suatu hak atas merek. Emmy 

Pangaribuan dalam hal ini berpendapat bahwa sistem konstitutif lebih 

memberi kepastian hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang 

telah mendaftarkan mereknya itu. Sudargo Gautama juga sependapat 

dengan Emmy Pangaribuan bahwa sistem konstitutif lebih memberikan 

kepastian hukum. 

Hak merek dagang secara virtual diakui dalam sistem konfigurasi. 

Sistem komposisi ini mengikuti prinsip first-to-file. Artinya, pendaftaran 

merek hanya diperbolehkan kepada orang yang semula mengajukan 

pendaftaran, dan negara tidak menawarkan pendaftaran merek yang serupa 

dengan merek yang sebelumnya diserahkan kepada orang lain. Pihak atas 

barang atau jasa serupa. Pihak pertama yang mendaftarkan merek adalah 

pemilik merek tersebut, dan pihak ketiga harus menghormati hak untuk 



mendaftarkan merek tersebut sebagai hak mutlak untuk mendaftarkan 

merek tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran di bidang kekayaan intelektual 

sangat penting dan menentukan kekayaan intelektual yang didaftarkan. 

Sistem ketatanegaraan atau system konstitutif memiliki beberapa 

keunggulan tambahan dibandingkan sistem deklaratif. Artinya, ada 

kepastian hukum karena orang yang pertama kali mendaftarkan merek 

tersebut berhak atas merek tersebut dan berhak mengizinkan orang lain 

untuk menggunakan merek tersebut. Para pihak juga berhak menggugat 

pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa izin. Hal ini berbeda 

dengan sistem deklaratif, yang tidak serta merta menjadikan permohonan 

merek pertama sebagai pemilik hak merek. Pendaftaran merek dalam sistem 

deklaratif hanya memungkinkan anggapan bahwa badan pendaftaran 

merek pertama adalah pemilik sah hak merek, kecuali pihak lain tidak 

setuju. Dengan sistem yang konstruktif ini, kepastian hukum perlindungan 

merek memberikan hak kepada pemilik merek untuk menggugat pelanggar 

merek dalam bentuk perubahan identitas atau duplikasi merek, sehingga 

mencegah persaingan curang atau tidak sehat.13 

Ketentuan persaingan curang atau unfair competition termuat dalam 

Pasal 10bis ayat (1) Konvensi Paris yang menentukan bahwa “the countries of 

the union are bound to assure to nationals of such countries effect protection against 

unfair competition”, yaitu bahwa peserta Uni Paris terikat untuk memberikan 

pelindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan usaha curang atau 

unfair competition. Selanjutnya Pasal 10bis ayat (2) Konvensi Paris 

menyatakan bahwa “the act of competition contrary to honest practices in 

industrial or commercial matter constitutes an act of unfair competition”. Perihal 

ini mempunyai makna masing- masing kegiatan yang berlawanan melalui 

intergritas pada implementasi industri serta perdagangan bisa dikira selaku 

tindakan persaingan curang( unfair competition) yang dilarang. Sistem 

konstitutif dengan kepastian hukumnya bisa menghindari persaingan 

curang tersebut : 14 

 

- Seperti perlengkapan fakta memiliki hak atas merk yang didaftarkan; 

- Menjadi inti penentangan atas merk yang serupa dengan 

keseluruhannya maupun yang serupa pada pokoknya yang 

diharapkan registrasi oleh orang lain buat benda ataupun jasa 

sejenisnya; 
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- Sebagai bawah buat menghindari orang lain mengenakan merk yang 

sama pada keseluruhannya ataupun sama pada pokoknya dalam 

peredaran buat benda/ jasa sejenisnya 

Jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek yang sudah 

terdaftar adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan masa yang sama. 

artinya pemilik merek memiliki hak eksklusif terhadap mereknya selama 10 

tahun dan pihak lain yang tidak berhak menggunakan merek yang sudah 

terdaftar tersebut selama merek tersebut masih dalam masa perlkundungan 

hukum 10 tahun. Perpanjangan perlindungan merek menurut pasal 35 ayat 

2 UU No 15 Tahun 2001 mengintruksikan dalam jangka 12 bulan sebelum 

masa perlindungan habis pemilik merek seharusnya sudah melakukan 

pendaftaran perpanjanga perlindungan merek 

4.1.3. Sistem Konstitutif Bagi Usaha Mikro  Kecil dan Menengah 

Merek adalah sarana yang berguna untuk menghasilkan kompetisi bisnis 

yang sehat. Keadaan pasar yang sehat mampu menumbuhkan mutu dan 

karakteristik produksi yang diproduksi oleh produsen. Ketentuan 

pemeliharan merek pada umumnya menghindari terjadinya persaingan 

tidak sehat dan persaingan usaha tidak sehat. Karena tidak adil misalnya 

karya pemikiran manusia (merek) dengan mempertaruhkan biaya, waktu 

dan tenaga yang tidak dilindungi secara hukum serta pihak lain dilindungi. 

Dilarang memanfaatkan merek dagang tanpa persetujuan pemiliknya. 

Pelanggaran merek memberatkan pemilik merek. Oleh karena itu, syarat 

perlindungan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual yaitu 

berfungsi untuk mencegah terjadinya kompetisi yang tidak sehat serta 

memperoleh kerugian pemegang hak. Untuk mencapai makna 

perlindungan merek, diperlukan ketetapan hukum perlindungan merek. 

Kepastian hukum ini tertuang dalam sistem konstitutif Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001. 

Hukum mengikuti sistem konstruktif bertujuan untuk memperoleh 

perlindungan merek dagang. Maksudnya pihak pertama yang mendaftar 

akan menjadi pihak yang telah menerima hak merek tersebut. Oleh karena 

itu, hak eksklusif diperoleh terhadap pihak pertama yang merek dagangnya 

terdaftar pada Kantor Merek. Sistem komposisi memberikan kepastian 

hukum, dan sistem komposisi ditegakkan oleh Undang-Undang Merek No. 

15 Tahun 2001. Pihak yang semula menyeertakan merek tersebut 

mempunyai hak atas merek tersebut serta berhak mengizinkan pihak lain 

untuk mengaplikasikan merek tersebut. Para pihak juga berkuasa 

menggugat pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa izin. Sistem 

konstruktif ini meempunyai banyak keunggulan dibandingkan sistem 

deklaratif. Dengan kata lain, ada kepastian hukum. 

Sistem konstitutif ini dapat mencegah kompetisi yang tidak sehat. 

Hal ini karena kepastian hukum perlindungan merek memberikan hak 

kepada pemegang merek yang berguna untuk menggugat pelanggar merek 

dalam bentuk pemalsuan atau reproduksi merek tersebut. Ketentuan 



mengenai persaingan tidak sehat tertuang dalam tersebut termuat dalam 

pasal 10bis dari konvensi yang menyatakan: 

 “the countries of the union are bound to assure to nationals of such 

countries effect protection against unfair competition 

Oleh karena itu, peserta Uni Paris yang berkewajiban untuk 

menyediakan perlindungan yang berkhasiat terhadap persaingan yang 

tidak sehat dalam perbisnisan. Dalam ayat kedua pasal 10bis konvensi paris 

menyatakan bahwa  

“the act of competition contrary to honest practices in industrial or 

commercial matter constitutes an act of unfair competition” 

 

Oleh karena itu, tindakan yang berlawanan dengan kejujuran 

industri serta praktik bisnis bisa dianggap sebagai persaingan curang atau 

tidak sehat. Ketentun dalam pasal 10 bis konvensi paris tersebut jelas bahwa 

persaingan curang dilarang.  

Sistem konstitusi yang sehat secara hukum mampu mencegah 

persaingan tidak sehat tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek harus dilaksanakan oleh semua pihak, baik yang kuat 

maupun yang lemah. Pendaftaran merek harus melalui berbagai peraturan 

pemerintah yang diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Keputusan Nomor 23 Tahun 1993 

tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek. Biaya pendaftaran, di 

sisi lain, diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis-

Jenis Pendapatan Negara Yang Dibebaskan dan Kepabeanan yang berlaku 

pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aturan ini menjadi 

dasar untuk pendaftaran merek dagang. Saat mengadopsi sistem 

terstruktur, semua pihak harus mendaftar sesuai dengan persyaratan, 

prosedur, dan biaya manajemen yang ditetapkan, meskipun persyaratan itu 

rumit dan mahal. 

Tidak adil untuk menerapkan sistem konstitutif secara universal baik 

untuk perekonomi kuat maupun lemah. Ketidakadilan terletak pada 

kenyataan bahwa kedua pihak berada pada posisi yang berbeda. Di satu 

sisi, mereka mempunyai perekonomian yang kuat (sisi beruntung), dan di 

sisi lain, mereka berada dalam keadaan ekonomi yang rendah (tidak begitu 

beruntung). Kedua belah pihak ini memiliki penguasaan intelektual serta 

pengetahuan yang tinggi, sebaliknya pihak lainnya mempunyao kompetensi 

intelektual beserta pengetahuan yang rendah. 

Perlakuan non diskriminasi tersebut juga termasuk pada penerapat 

sistem konstitutif yang dianut dalam Undang-undang Merek No 15 Tahun 

2001. Perlakuan non diskriminasi tersebut juga termasuk dalam prosedur, 

tata cara serta biaya pendaftaran. Jadi semua persyaratan baik prosedur, tata 

cara maupun biaya pendaftaran merek tersebur harus diterapkan secara 

mereta tanpa terkecuali. Perlakuakn non diskriminasi tersebut tidak 

membedakan antara pihak yang kuat maupun pihak yang lemah, semua 

diperlakukan sama dalam penerapan sistem konstitutif. Perlakuan non 

diskriminasi tersebut pada kenyataan malah menimbulkan ketidak adilan 



terhadap mereka yang lemah, yaitu UMKM. perlakuan non diskriminasi 

tersebut tidak sejalan dengan pandangan John Rawls, yang apabila terdapat 

ketidaksamaan yang mengakibatkan munculnya dua pihak yaitu pihak 

yang kuat dan pihak yang lemah, maka pihak yang lemah perlu mendapat 

perhatian khusus dan bantuan yang seperlunya agar sejajar dengan mereka 

yang kuat. Ketidak adilan akibat perlakuan non diskriminasi tersebut 

mengakibatkan kesejahteraan umum menjadi terganggu. Karena perlakuan 

non diskriminasi tersebut mengakibatkan mereka yang berada pada posisi 

lemah makin tersingkirkan oleh mereka yang berada pada posisi kuat. 

Dalam penerapan sistem konstitutif yang dianut oleh Undng-

undang Merek No 15 Tahun 2001 ditujukan terhadap semua golongan tanpa 

terkecuali. Perlakuan yang sama oleh pemerintah oleh hukum tidak 

membawa keadilan. Perlakuan yang sama antara yang kuat dan yang 

lemah, UMKM, tidak membawa keadilan. Seseorang menderita dari 

perlakuan ini, yakni seseorang pada keadaan yang rentan. Penerapan 

universal dari sistem konfigurasi mengurangi kemungkinan bahwa orang-

orang yang rentan akan mengalami keadilan. Saat menerapkan sistem 

konfigurasi, ada interpretasi yang berbeda antara kuat dan lemah. Pemilik 

merek menghargai sistem komposisi untuk branding dan upaya 

membangun reputasi merek, sehingga mereka yang memiliki posisi kuat 

akan mempertimbangkan untuk menerapkan sistem komposisi secara adil. 

Oleh karena itu, wajar jika tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan 

merek dagang terdaftar tanpa izin. Di sisi lain, orang-orang rentan percaya 

bahwa menerapkan sistem yang konstruktif tidak membawa keadilan. 

Sistem konfigurasi tidak mendukung karakteristik UMKM yang lemah, 

sehingga tidak mendukung UMKM yang lemah. Kualifikasi, prosedur, dan 

biaya pendaftaran yang tinggi mewujudkan sistem konfigurasi UMKM adil. 

Pandangan tentang keadilan sosial sama sebagaimana konsep 

keadilan yang diterbikan oleh John Rawls. Keadilan menurut John Rawls 

terbagi menjadi 2 (dua) prinsip yaitu :  

a)  Prinsip pertama adalah prinsip kesamaan dan  

b) Prinsip kedua adal prinsip ketidaksamaan.  

Prinsip kesamaan tersebut menurut John Rawls bahwa keadilan 

yang terkandung wajib dirasakan secara menyeluruh bagi semua 

masyarakat. Setiap orang memiliki hak yang sebanding atas kebebasan 

dasar yang luas, seluas kebebasan yang sepadan untuk semua orang.15 

Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik bersama 

beserta kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan serta 

kebebasan berfikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan 

melindungi hak milik (personal), beserta kebebasan melalui penafsiran yang 

sewenang-wenang begitu juga diartikan oleh konsep rule of law.16 

Prinsip kedua ialah prinsip ketidaksetaraan. Prinsip ketidaksetaraan 

ini mempengaruhi pembagian pencapaian serta pendapatan di antara 

semua warga negara. Ada dua kelompok dalam pembagiannya, kelompok 

                                                             
15 John Rawls, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hal 72. 
16 Ibid  



yang berhasil dan kelompok yang tidak berhasil. Asas ketimpangan 

berdasarkan konsepsi keadilan menurut John Ruwald mengutamakan 

masyarakat yang kurang mampu, dalam hal ini usaha kecil dan menengah. 

Konsep keadilan John Rawls terkait dengan penciptaan peluang bagi 

orang-orang yang kurang berhasil. Dimungkinkan untuk memiliki hak 

milik, tetapi dalam hal ini adalah hak merek dagang. Kepemilikan merek 

juga harus dilakukan oleh merek yang kurang mampu. Konsep keadilan ini 

diharapkan dari UMKM yang tergolong pihak yang lemah atau dirugikan. 

Untuk penerapan sistem kontitutif yang adil, konsep keadilan 

menurut John Rawls memerlukan kepedulian yang khusus dalam pada 

sistem komposisi. Sampai saat ini, Cuma orang yang beruntung atau orang 

kuat yang bisa merasakan sistem komposisinya. Orang dengan lebih banyak 

modal dan lebih banyak pengetahuan merek lebih mungkin untuk 

memperoleh hak merek. 

Definisi John Rawls dapat memandu intervensi pemerintah dalam 

pembuatan kebijakan. Politik harus dirasakan oleh semua pihak dan harus 

secara khusus memperhatikan yang apatis atau yang lemah. Dalam pasar 

bebas atau lingkungan yang mengglobal seperti sekarang ini, membiarkan 

UMKM menunjukkan kelemahannya justru akan membuat mereka semakin 

menderita. Di sinilah peran atau intervensi negara diperlukan untuk 

membantu UKM yang lemah, yaitu UKM. Intervensi pemerintah dapat 

mencakup pengembangan kebijakan yang dapat membantu UMKM dalam 

pendaftaran merek. Kebijakan ini merupakan disclaimer atau perlakuan 

khusus bagi UMKM dalam pendaftaran merek. Menerima perlakuan 

istimewa dari pemerintah dapat meningkatkan status usaha kecil dan 

menengah (UKM) yang rentan. Dengan demikian, kedua belah pihak, 

kekuatan dan kelemahan (UMKM), merasakan kerangka konstitusional 

hukum merek. 

Kebijakan pemerintah tentang Perlakuan Khusus bagi Masyarakat 

Rentan (UMKM) tidak diskriminatif. Pendekatan khusus ini merupakan 

ekspresi dari penerapan keadilan sosial yang diabadikan dalam UUD 45. 

Pasal 33 UUD 1945 mengandung makna demokrasi ekonomi yang 

diupayakan untuk menjamin keadilan sosial (social justice) di Indonesia 

secara keseluruhan. Bias (prasangka, preferensi) terhadap mereka yang 

kurang mampu, miskin, dan terbelakang mendapat perhatian dan 

perlakuan khusus dalam rangka pemberdayaan. Bias ini memberi makna 

positif pada doktrin unifikasi menurut prinsip kekerabatan Indonesia 

daripada posisi yang diskriminatif. Ini adalah titik awal untuk menegaskan 

efisiensi ekonomi dengan mempertimbangkan manfaat sosial. 

Konsep keadlian John Rawls dapat digunakan sebagai panduan 

ketika merek dagang didaftarkan. Kelemahan cenderung kurang mendapat 

perlindungan merek karena proses pendaftaran yang lemah dan 

mempersulit pihak yang dirugikan untuk bekerja. Hal ini merupakan tugas 

yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah atau negara dalam 

rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara guna 

mewujudkan tujuan nasional yaitu kesejahteraan umum. 



Sistem Konstitutif sebenarnya merupakan lembaga yang baik karena 

memberikan kepastian hukum terhadap hak merek. Namun, sistem 

Konstitutif tidak adil bagi usaha kecil dan menengah (UKM) jika peraturan 

tentang aplikasi merek menghambat operasi usaha kecil dan menengah 

(UKM). Dengan kata lain, sistem Konstitutif tidak cocok bagi UMKM jika 

aturan tentang penerapan merek masih lebih menguntungkan bagi yang 

memiliki kelebihan dan lebih sulit bagi UMKM yang memiliki kelemahan. 

Tanpa pengecualian yang diberikan oleh pemerintah atau undang-undang, 

sistem konstitusional tidak akan bekerja untuk usaha kecil. Akibatnya, tidak 

adil bagi UKM. 

 

4.1.4. Perlindungan merek yang dapat diterapkan bagi pemilik merek tidak 

terdaftar di Indonesia 

Di Indonesia, UMKM tersebar di seluruh kota dan UMKM ini pasti 

memiliki produk untuk diperdagangkan. Masing-masing produk ini diberi 

merek untuk membedakan satu penjual dengan penjual lainnya. 

Keberadaan usaha-usaha tersebut tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi 

negara. Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu motor 

penggerak pembangunan ekonomi. Dalam dunia bisnis, sebuah merek 

sangat menentukan produk dari transaksi. Sebuah merek membedakan satu 

item dari item lainnya. Ketika kita biasanya berbicara tentang produk, kita 

memikirkan bentuk, kualitas, dan perusahaan yang membuatnya. Merek 

juga dapat meningkatkan nilai jual produknya. 

Perlindungan hak merek memerlukan pendaftaran. Menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa: 

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

pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan 

sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya”. 

Pemegang merek dagang tercatat memegang hak eksklusif atas 

merek dagang tersebut. Ini memberinya hak untuk mengimplementasi 

merek dagang serta menghindari pihak ketiga yang tidak berwenang 

memakai merek dagang atau membingungkan merek dagang serupa. Merek 

juga menghindari pembeli dan masyarakat umum dari kebingungan 

tentang suatu produk 

Usaha untuk menaungi pemegang merek dagang yang tidak 

terdaftar dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan terdapatnya 

permohonan pendaftaran merek dagang tidak terdaftar yang digunakan 

oleh orang lain, ada usul dari para ahli hukum merek untuk menghadirkan 

prinsip pemulihan bersama atau solusi gabungan. Setiap sistem proteksi 

memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan demikian, 

ketika perlindungan gabungan diterapkan, penggunaan awal dapat 

mengarah pada hak merek dan pendaftaran adalah bentuk penggunaan 

atau berfungsi untuk membuktikan persyaratan penerapan hak khusus 

tersebut. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/534/undang-undang-nomor-20-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/534/undang-undang-nomor-20-tahun-2016


Tujuan penerapan asas pendaftaran dini adalah untuk menjamin 

kepastian hukum yang esensial bagi pelaku ekonomi, namun penggunaan 

sistem pendaftaran dini mengecualikan hak tersebut melalui pemanfaatan 

celah hukum dalam sistem pendaftaran merek konstituen. Dibandingkan 

dengan sistem yang digunakan pertama kali, pendaftaran merek adalah 

merek yang dimaksud karena merek yang didaftarkan sebenarnya adalah 

orang atas namanya yang diakui sebagai pengguna awal di Indonesia. 

Untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan dalam pendaftaran 

merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mencari upaya 

hukum. Undang-undang menyediakan mekanisme untuk mengambil 

tindakan hukum terhadap pemilik merek dagang yang tidak terdaftar 

sehubungan dengan tindakan berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 

Upaya hukum tersebut adalah berbentuk pengajuan gugatan 

pembatalan merek yang sudah terdaftar yang melanggar hak dari pemilik 

merek tidak terdaftar dengan ketentuan pemilik merek tersebut mengajukan 

permohonan registrasi kepada Menteri. Pemilik merek yang tidak terdaftar 

yang dalam tentang ini menggambarkan pemakai awal sesuatu merek 

maupun menggambarkan pihak yang semestinya dilindungi, sanggup 

mengajukan upaya pembatalan merek meski telah jatuh tempo waktu lima 

tahun semenjak registrasi merek dengan dalih jika merek terdaftar tersebut 

didaftarkan atas permohonan yang beritikad tidak baik serta tidak ada 

kegunaannya dalam perdangangan. 

Merek terdaftar masih bisa dibatalkan pendaftarannya, apabila menurut 

dalil yang layak merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi dasar 

absolut maupun dasar relative . 

Pencabutan merek itu sendiri merupakan proses dimana salah satu 

pihak mengajukan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek (DUM) 

dan mencabut keabsahan hak di bawah sertifikat merek. Pendaftaran merek 

dagang terdaftar tetap sah meskipun merek dagang terdaftar secara sah 

tanpa adanya absolut (“absolute grounds”) maupun dasar relative (“relative 

grounds”). Anda dapat membatalkan. Dilihat dari adanya atau terjadinya 

kerugian akibat perbuatan tersebut, maka kegiatan pendaftaran yang tidak 

jujur dapat digolongkan sebagai jenis kegiatan yang melanggar hukum. 

Oleh karena itu, pihak yang dirugikan adalah pemilik merek dagang dan 

harus menuntut dan menuntut ganti rugi. Dalil perbuatan melanggar 

hukum sebagaimana Pasal 1365 BW. 

Prinsip first-to-file atau "first-to-file" memberikan hak superior dan 

superior pendaftar pertama kepada pemilik merek dagang yang ada, dan 

sesuai dengan "first-to-file", tetapi pada saat yang sama meningkat. First-to-

file atau "first-to-file" diberlakukan. Menggunakan sistem "Jika dia adalah 

pengguna awal dan dapat membuktikan bahwa pemiliknya benar-benar 

berpikir dia sangat baik, maka haknya pada prinsipnya adalah jika 

seseorang memainkan peran utama. "Pengguna sebelumnya memiliki hak 

yang lebih baik" atau pengguna pertama memiliki lebih baik hak dari 

pendaftar pertama. 



Sedangkan sebagaimana diketahui pendaftaran merek merupakan 

suatu keharusan bagi produsen sebagaimana yang diatur oleh Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang berarti merek yang tidak didaftarkan 

oleh produsen otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dan 

akan menyulitkan produsen itu sendiri jika terjadi sengketa merek. Untuk 

itu suatu merek itu perlu untuk didaftarkan sebagai upaya untuk 

memperoleh hak eksklusif karena hak eksklusif itu diberikan kepada 

pemegang hak atas merek karena adanya pendaftaran (required by 

registration) 

 

4.2. Pertanggungjawaban pemerintah dan atau pengawasan terhadap pelaksanaan 

perlindungan tersebut 

4.2.1. Tanggungjawab pemerintah terhadap merek yang sudah terdaftar 

Merek merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen, yang 

merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang 

dagangnya. Oleh karena itu merek memegang peranan yang penting 

terutama dalam dunia perdagangan. Dengan adanya merek masyarakat 

dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk yang mempunyai 

merek. Bisa juga merek adalah jaminan suatu produk barang atau jasa. 

Hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik 

merek terdaftar. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan 

intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai 

fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan 

barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga 

masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek 

terkenal dan tidak terkenal. 

Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran 

merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap 

suatu merek. Dengan demikian untuk dapat memperoleh pelindungan 

hukum dari negara, setiap hak kekayaan intelektual harus 

didaftarkan, karenanya pendaftaran yang memenuhi persyaratan 

perundang-undangan merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak 

kekayaan intelektual seseorang yang diwujudkan dengan sertifikat 

pendaftaran, sehingga pemilik merek terdaftar memperoleh pelindungan 

hukum. Begitu juga halnya dengan merek yang dimiliki UMKM.  

Berdasarkan sistem konstitutif yang dianut dalam hukum merek 

Indonesia, hak merek UMKM hanya bisa diakui dan dilindungi oleh 

Undang-Undang jika hak merek tersebut didaftarkan. Merek terdaftar 

mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal 

penerimaan. Bahwa hanya merek yang sudah terdaftar yang berhak atas 

perlindungan hukum dari negara. Gugatan terhadap dugaan pelanggaran 

yang terjadi sebelum lahirnya perlindungan merek tersebut tidak dapat 

diajukan. 

4.2.2. Tanggungjawab pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan merek 

yang tidak terdaftar 



Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Indonesia 

tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi UMKM di negara-

negara berkembang, yaitu antara lain masalah kurangnya bahan baku yang 

biasanya harus diimpor dari negara lain untuk proses produksi. Di samping 

itu pemasaran barang, permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan 

informasi juga merupakan permasalahan yang sering muncul kemudian, 

termasuk masalahmasalah non-fisik sepertitingginya inflasi,skill, aturan 

perburuhan dan lain sebagainya.  

Kesulitan mengakses pinjaman atau kredit untuk memperkuat 

modal usaha merupakan permasalahan yang paling banyak dihadapi 

UMKM. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar 

kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak 

untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis 

barang dan/atau jasa ya ng didaftarkan da lam ja ngka waktu dan syarat 

tertentu. 

Bagi pelaku usaha menengah dan besar, pendaftaran merek sudah 

menjadi sesuatu yang lazim bahkan menjadi suatu kebutuhan dalam rangka 

melindungi merek dagangnya. Hal berbeda ditemui pada pengusaha 

UMKM yang sebagian besar belum memiliki kesadaran akan pentingnya 

dan manfaat dari pendaftaran merek. Maka dari itu pemerintah melakukan 

sosialisasi terhadap masyrakat bagaiamana cara mendaftarkan merek suatu 

barang atau jasa sebagai contoh pendaftaran merek secara online yang bisa 

di lihat melalui situs merek.dgip.go.id  

5. Penutup 

5.1. Kesimpulan 

Merek mempunyai arti sperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, skema 

warna, format 2D dan/atau 3D, suara, hologram, atau lebih unsur. Anda dapat 

menampilkan secara grafis kombinasi dari dua atau bertambah elemen ini juga 

berfungsi sebagai pembeda antara barang dan/atau jasa yang dibuat bagi orang 

perseorangan ataupun badan hukum selama proses perdagangan barang dan/atau 

jasa. Merek dapat dibagi menjadi dua jenis yakni merek jasa dan merek dagang. 

 

Perlindungan hukum suatu merek pada awalnya melindungi merek hanya 

sebagai simbol untuk mengidentifikasi sumber produk. Dimaksudkan berfungsi 

untuk menjaga reputasi bisnis bagi pemegang hak merek yang mengaitkan produk 

dan/atau jasa menggunakan merek tersebut pada jangka panjang. Oleh karena itu, 

pihak pertama yang terlibat memiliki hak eksklusif untuk mendaftarkan merek 

tersebut ke Kantor Merek. 

Sistem konstitutif tersebut diterapkan oleh Undang-Undang No 15 Tahun 

2001 tentang Merek dikarenakan sistem konstitutif tersebut mengandung kepastian 

hukum. Pihak yang semula yang mendaftarkan merek tersebut mempunyai hak 

atas merek tersebut serta berhak mengizinkan pihak lain untuk menggunakan 

merek tersebut. Para pihak juga berwenang untuk menggugat pihak lain yang 

menggunakan merek yang tercantum tanpa izin. Sistem konstruktif memiliki 

banyak keunggulan dibandingkan sistem deklaratif. Dengan kata lain, ada 

kepastian hukum. 



Tidaklah adil untuk menerapkan sistem konstitutf secara universal baik 

untuk yang kuat ataupun yang lemah. Tanpa pengecualian yang diberikan oleh 

pemerintah atau undang-undang, sistem konstitusional tidak akan bekerja untuk 

usaha kecil. Akibatnya, tidak adil bagi UKM. 

Setiap sistem proteksi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-

masing. Dengan demikian, ketika perlindungan gabungan diterapkan, pemakaian 

pertama dapat mengarah pada hak merek dan pendaftaran adalah bentuk 

penggunaan atau berfungsi untuk membuktikan persyaratan penerapan hak 

khusus tersebut. 

5.2. Saran 

Semua hak milik industri harus didaftarkan agar perlindungan hukum 

negara tersedia. Oleh karena itu, pendaftaran yang sesuai dengan persyaratan 

hukum adalah persetujuan dan pembenaran hak milik industri seseorang yang 

diwujudkan dengan sertifikat pendaftaran. Pemilik merek dagang terdaftar 

dilindungi secara hukum. Ini adalah kasus untuk merek yang dimiliki oleh usaha 

kecil. Menurut Sistem Konstituen Hukum Merek Indonesia, hak merek dagang dari 

usaha kecil dan menengah diakui dan dilindungi secara hukum hanya ketika hak 

merek terdaftar. Merek dagang terdaftar dilindungi secara hukum selama 10 tahun 

sejak diterimanya. Hanya merek dagang terdaftar yang menikmati perlindungan 

hukum negara. Tuntutan atas dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum lahirnya 

perlindungan merek tidak dapat diajukan. Dengan tidak harus mendaftar jika 

dapat dibuktikan bahwa merek dagang yang digunakan telah digunakan atau 

hendak digunakan.  

Dan sebagai pemerintah harus mensosialisasikan seberapa pentingnya 

mendaftarkan merek pada DJKI Kemenkumham dan membuat peraturan baru 

mengenai perlindungan merek yang belum mendapatkan perlindungan hukum 

akan tetapi merek tersebut sudah digunakan oleh UMKM tersebut serta 

meringankan biaya pendaftaran merek 
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