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ABSTRAK 

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK 
BAHAN MICRO FIBER ANTARA PT. CIPTA KREASINDO GRACIA 

DENGAN INDRA NUSANTARA 
 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 880K/PDT.SUS-

HKI/2016)” 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah aspek hukum Micro 
fiber sebagai Merek Menurut Undang-undang Merek antara PT. Cipta Kreasindo 
Gracia dengan Indra Nusantara dan untuk mengetahui apa pertimbangan hukum 
Hakim Mahkamah Agung yang memenangkan pihak Tergugat sudah sesuai dengan 
peraturan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah yuridis normatif. Setelah pembahasan dilakukan maka dapat 
di simpulkan bahwa (1)  Sengketa merek ini terjadi berawal dari Indra Nusantara 
yang memberikan surat somasi kepada PT. Cipta Kreasindo Gracia untuk berhenti 
menjual barang sejenis dengan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya 
atau keseluruhannya dengan merek Micro fiber milik Tergugat. (2) Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 880K/PDT.SUS-HKI/2016 menyatakan bahwa Menolak 
permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Cipta Kreasindo Gracia, karena 
Putusan Judex Facti/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak salah 
dalam menerapkan hukum, karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 
huruf (a) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka untuk dapat 
dinyatakan bahwa suatu Merek didaftarkan dengan itikad tidak baik maka Merek 
terdaftar tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek pihak lain, hal 
mana tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena sesuai fakta persidangan Merek 
“Micro Fiber” milik Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan 
Merek “The Luxe” milik Penggugat, sehingga telah benar dalil Penggugat bahwa 
Merek milik Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik adalah dalil yang tidak 
berdasarkan alasan yang sah. dan dimana dasar pertimbangan hukum Hakim 
Mahkamah Agung yang memenangkan pihak Tergugat sudah sesuai, karena Merek 
Micro fiber itu telah memenuhi unsur-unsur Merek yang ditentukan dalam Undang-
undang. 

 
 

Kata kunci : Putusan, Pengadilan, Penyelesaian, Sengketa, Merek    

                                    

 

 
 



ABSTRACT 
 

“JURIDICAL ANALYSIS OF THE  RESOLUTION OF MICRO FIBER 
MATERIAL TRADE MARK DISPUTE BETWEEN PT. CIPTA KREASINDO 

GRACIA WITH INDRA NUSANTARA (STUDY OF THE SUPREME COURT’S 
DECISION NUMBER 880K/PDT.SUS-HKI/2016).” 

 
This study aims to find out how the legal aspects of Micro fiber as a trade 

mark according to the trade mark law between PT. Cipta Kreasindo Gracia with 
Indra Nusantara and to find out what the legal consideration of the Supreme Court 
Judge who won the Defendant are in accordance with the regulations of the 
commercial Court in the central Jakarta District court. The type of research used is 
normative juridical. After the discussion is done, it can be concluded that (1) This 
trade mark dispute took place starting from Indra Nusantara who gave a summons to 
PT. Cipta Kreasindo Gracia to stop selling similar items with sign that haverities in 
principle or in whole with the Defendant's Micro fiber trade mark. (2) Supreme Court 
Decision Number 880K/PDT.SUS-HKI/2016 states that Rejecting an application for 
Cassation from an Appellant of PT. Cipta Kreasindo Gracia, because the Judex Facti 
/ commercial court decision at the central Jakarta court is not wrong in applying the 
law, because it is true in accordance with the provisions of article 6 paragraph (1) 
letter (a) of law No.15 of 2001 concerning the trade mark, the registered trade mark 
has similarities in principle with the other party’s trade mark. Which plaintiff cannot 
prove, because according to the fact that the defendant’s micro fiber trade mark trial 
has nothing in common with the defendant’s registered trade mark in bad fait, the 
argument is not based on legitimate reasons. and where the basic legal consideration 
of the Supreme Court Judge who won the Defendant, were appropriate because they 
were not wrong in applying the law. 
 

Keywords: Court, Decision, Dispute, Resolution, Trade, Mark 
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1. PENDAHULUAN 
 

Menurut Spyros M. Maniatis, dalam buku Historical Aspects of Tradmark, 

Sejarah merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum Masehi. 

Sejak zaman kuno, misalnya priode Minoan, orang sudah memberikan tanda 

untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di era yang sama bangsa 

Mesir sudah menggunakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah 

Raja.1  

Merek (trade mark) sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah 

tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (an indication of origin) 

dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek 

merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa.2 

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan 

hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan 

sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia 

sendiri menggunakannya.3 

Pendaftaran merek sendiri dapat dilakukan atas nama pribadi atau atas nama 

badan usaha. Merek asset yang tidak berwujud. Jika mereka didaftarkan atas 

nama PT, maka merek tersebut akan menjadi kekayaan PT dan meningkatkan 

valuasi serta portofolio perusahaan. Namun ketika merek perusahaan didaftarkan 

                                                             
1Rahmi Jened I, Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, 

PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hlm. 1  
2 Ibid hlm. 3 
3Ahmadi Miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.12. 
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atas nama pribadi maka akan menimbulkan risiko di kemudian hari dan akan 

menimbulkan kerugian terhadap PT tersebut. 

Seperti halnya sengketa merek yang akan penyusun bahas dalam penelitian 

ini  yang dimana sengketa merek ini diselesaikan melalui jalur litigasi 

(pengadilan) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Pdt.Sus-

Hki/2016 antara PT. CIPTA KREASINDO GRACIA, dengan INDRA 

NUSANTARA.  

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 1. Bagaimanakah aspek hukum Micro fiber sebagai merek 

menurut Undang-undang Merek ? 2. Apakah dasar pertimbangan Hukum Hakim 

Mahkamah Agung yang memenangkan pihak Tergugat sesuai dengan peraturan 

Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat ? 

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1.Untuk 

Mengetahui aspek hukum Micro fiber dari segi Undang-undang Merek. 2.Untuk 

Mengetahui apa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang 

memenangkan pihak tergugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini, antara lain: 1. Secara teori, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu dalam lapangan 

hukum khususnya terhadap permasalahan mengenai Merek. 2. Secara praktis, 

diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat, pelaku bisnis 
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atau praktisi hukum dan instansi terkait yang membidangi HKI yaitu Direktorat 

HKI atau lebih khusus Direktorat Merek. 

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Metode 

pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan 

Konseptual, Pendekatan kasus. Sumber dan Jenis Bahan Hukum yang di gunakan 

adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. 

Teknik Memperoleh Bahan Hukum yaitu dengan penelitian kepustakaan, 

Selanjutnya Analisis Bahan Hukum, yaitu menggunakan analisis deskriptif  dan 

kualitatif.  

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, metode 

berfikir deduktif ini adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum 

terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang 

khusus. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Aspek Hukum Micro fiber dari Segi Undang-Undang Merek. 

Micro fiber adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan serat yang 

diproduksi secara sangat halus dan nama teknologi untuk pengembangan serat 

ini. Bahan untuk membuat serat ekstra halus ini menyediakan sebuah pemberian 

yang superior, dan kehalusan yang luar biasa yang muncul di dalam kain, 

handuk, kain pel dan banyak aplikasi lain yang dikembangkan seperti dalam 

jubah mandi, handuk bayi dan lain-lain. 

1. Kelebihan Micro fiber 

Bantal, Guling, Kasur, Spring Bed, dan Tempat Tidur Micro Fiber jauh lebih 

umum dari pada Nano Fiber, kepopuleran dengan material utama ini juga sudah 

mulai terlihat di Indonesia. Tidak hanya berhenti disitu saja kelebihan bahan 

Micro Fiber ini, juga memiliki segudang kelebihan lain yaitu:4 

1. Bahannya Ringan 

2. Mudah Dibersihkan 

3. Tidak Menyerap Kotoran dan Noda 

2. Penghapusan dan Pembatalan Merek 

                                                             
4 Kingarusleep, Bantal Dengan Bahan Pembuat Terbaik, http://www.kingarusleep.co.id/5-

bantal-dengan-bahan-pembuat-terbaik/. Diakses pada tanggal 29 Juli 2018. Pukul 12.59 WITA 
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Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini diatur dalam Pasal 61 

sampai dengan 72 Undang-undang Merek Tahun 2001, atau dalam Pasal 72 

sampai dengan 79 Undang-undang Merek dan indikasi Geografis Tahun 2016.  

Ada dua cara untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut, yaitu: 

1. Atas prakarsa Direktorat Jenderal HAKI 

2.  Atas Prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang 

bersangkutan. 

3. Pembatalan Pendaftaran Merek 

Pembatalan merek  dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: 

1) Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

dan/atau Pasal 21. 

2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan 

kepada menteri. 

3) Gugatan Pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik 

merek terdaftar. 
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4. Kriteria Merek  

Berdasarkan tingkat sentuhan kemasyhuran atau tingkat keterkenalan 

yang dimiliki berbagai merek dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :5 Merek Biasa, 

Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur. 

5. Unsur-unsur Merek yang Dapat Diterima oleh Undang-Undang 

Dari beberapa unsur yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat 6 

(enam) Unsur-unsur sesuatu yang dapat dikatakan sebagai merek sebagai 

berikut :6 

1) Gambar 
2) Nama 
3) Kata 
4) Angka-angka 
5) Susunan warna 
6) Kombinasi dari unsur-unsur 

 
6. Micro Fiber Merupakan Merek 

 
 

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Yang 

Memenangkan Pihak Tergugat, Sesuai Dengan Peraturan Perundang-

undangan Yang Berlaku. 

1. Analisis Putusan Pengadilan Terkait Dengan Sengketa Merek. 

                                                             
5 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 99-101 
6 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia, PT. 

Citra Aditya Bakti, Bandung ,1996,  hlm. 182 
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Di dalam putusan suatu pekara merek dapat terlihat dari pertimbangan-

pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Setelah mengetahui 

Aspek Hukum dalam penelitian ini, penyusun mencoba menganalisis putusan-

putusan yang sudah dijatuhkan terkait dengan sengketa ini. Merasa dirugikan 

dengan Surat Somasi dari Indra Nusantara yang telah mendaftarkan merek 

“Micro fiber” atas nama Pribadi, sehingga PT. Cipta Kreasindo Gracia 

melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat menerima gugatan tersebut dengan Nomor Registrasi Perkara 

09/Pdt.Sus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst atas Gugatan Pembatalan Merek 

Dagang. 

Oleh karena itu, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada  

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 

09/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 17 Mei 2016 yang amarnya 

sebagai berikut:7 

Dalam Eksepsi : 

-  Menolak eksepsi dari tergugat 

Dalam Pokok perkara 

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya 

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.116.000,- 

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah). 

                                                             
7 Putusan Nomor, 880K/Pdt.Sus-HKI/2016, hlm. 8-11 
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Di dalam Putusan Mahkamah Agung No.880K/PDT.SUS-HKI/2016 Hakim 

memberikan pertimbangan hukum antara PT. Cipta Kreasindo Gracia dengan 

Indra Nusantara sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 

3 Juni 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan 

surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada 

tanggal 16 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 

18 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN Niaga Jkt. Pst. Juncto Nomor 09/Pdt.Sus-

Merek/2016/PN Niaga. Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi 

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut 

pada tanggal 24 Juni 2016; 

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 29 

Juni 2016, kemudian Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 

Agustus 2016; 

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Yang 

Memenangkan Pihak Tergugat, Sesuai Dengan Peraturan Perundang-

undangan Yang Berlaku. 

Dalam kasus ini, Hakim Mahkamah Agung yang memutuskan perkara antara 

PT. Cipta Kreasindo Gracia dengan Indra Nusantara, yaitu Judex Facti 
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Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat, yaitu tidak 

salah dalam  menerapkan hukum, dengan pertimbangan: 

a. Bahwa ternyata Penggugat/ Pemohon Kasasi sendiri menggunakan merek 

“Micro fiber” untuk membonceng popularitas untuk produk yang dijualnya agar 

mendapatkan keuntungan yang besar, dan Bahwa putusan Judex Facti/ 

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan 

hukum, karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka untuk dapat dinyatakan 

bahwa suatu merek didaftarkan dengan itikad tidak baik maka merek terdaftar 

tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain, hal mana 

tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena sesuai fakta persidangan merek 

“Micro fiber” milik Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan 

merek “The Luxe” milik Penggugat, sehingga telah benar dalil Penggugat bahwa 

merek milik Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik adalah dalil yang 

bersangkutan berdasarkan alasan sah. 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak 

bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, sehingga permohonan 

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Cipta Kreasindo Gracia harus 

ditolak. 



x 
 

Hal ini dikarenakan dari awal pendaftaran merek yang dilakukan oleh 

Termohon Kasasi sudah memenuhi syarat dari pendaftaran merek yang telah 

ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sudah memenuhi 

ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 

c. Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak maka 

Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 

kasasi ini. 

Maka Pemohon Kasasi harus dihukum  untuk membayar biaya perkara 

dalam  tingkat  kasasi ini. Biaya dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah).  

Penulis setuju dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut 

karena dalam perkara ini Penggugat telah salah menilai pihak Tergugat karena 

dianggap telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek “Micro fiber”. 

Ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat 

didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak 

baik. penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, disebutkan 

bahwa Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan 

mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, 

meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya 

yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi 

persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Ketentuan ini 
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terdapat juga pada Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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III. PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

1. Aspek Hukum Micro fiber dari segi Undang-undang merek antara PT. Cipta 

Kreasindo Gracia dengan Indra Nusantara dalam  Putusan  Mahkamah Agung 

Nomor 880K/PDT.SUS-HKI/2016 adalah tentang nama bahan “Micro fiber” yang 

telah di daftarkan pada Ditjen HKI dengan memenuhi persyaratan dan proses yang 

sangat panjang untuk dinyatakan sebagai suatu Merek. Bahan “Micro fiber” 

menjadi suatu Merek dari suatu produk tersebut, karena kita bisa lihat dari unsur-

unsur yang terdapat di dalam merek yaitu, unsur Gambar, Nama, Kata, Angka-

angka, Susunan warna, dan Kombinasi dari unsur-unsur. Jadi jelas bahwa Micro 

fiber bisa dikatakan sebagai merek karena Micro fiber bisa masuk dalam unsur 

Kata dalam unsur-unsur merek karena Micro fiber merupakan kata benda yang 

diambil dari dalam bidang tertentu yaitu bidang teknologi, dan memiliki daya 

pembeda, kata yang cukup sederhana, susunan hurufnya dianggap sebagai suatu 

perkataan, yang merupakan kata-kata keterangan barang atau jasa, perkataan 

sugestif, dan perkataan yang mengandung fantasi. 

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung yang Memenangkan 

pihak Termohon Kasasi, sudah sesuai karena tidak salah menerapkan hukum 

dengan pertimbangan : 

Bahwa ternyata Penggugat/ Pemohon Kasasi sendiri menggunakan merek 

“Micro fiber” untuk membonceng popularitas untuk produk yang di jualnya agar 

mendapatkan keuntungan yang besar, dan Bahwa putusan Judex Facti/ Pengadilan 
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Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, 

karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka untuk dapat dinyatakan bahwa suatu 

merek didaftarkan dengan itikad tidak baik maka merek terdaftar tersebut memiliki 

persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain, hal mana tidak dapat 

dibuktikan oleh Penggugat, karena sesuai fakta persidangan merek “Micro fiber” 

milik Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “The 

Luxe” milik Penggugat, sehingga telah benar dalil Penggugat bahwa merek milik 

Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik adalah dalil yang bersangkutan 

berdasarkan alasan sah. Bahwa ternyata putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan 

hukum dan/atau Undang-undang.  

B.  Saran 

1. Dalam melakukan permohonan pendaftaran merek suatu perseroan terbatas 

atau perusahaan yang berbadan hukum yang menghasilkan suatu produk 

alangkah baiknya mendaftarkan merek dari hasil produksi sendiri dan kepada 

pihak-pihak yang ingin mendaftarkan mereknya agar mendaftarkan dengan 

itikad baik. 

2. Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, agar lebih berhati-hati dalam 

menerbitkan Surat Keputusan terhadap merek yang didaftarkan untuk 

menghindari terjadinya sengketa di kemudian harinya dari pihak yang merasa 

dirugikan. 
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