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Abstrak

i

:

h'4crek mcnti'iakatt salah satu bagian dari keliiiyiu;; intei;,1:trr;:l yarg msmegang
peranan
penting dalailt sebuah usaha, karena merupakan petur;-jilk Lligi LiItsllirr*ri urlituk
*"r"U..fnf.annya
dengan usaha iain yarrg sejenis yang menjadi pesaingnya. merekn:ta j,_1ru
berfitngsi untuk menjaga
ioyalitas konsutnetr terhadap sebuah produk.Penelitian ini rrielgkaji iioJsei<uesi lrukum
p",rggunuln
merek usahaWarung Kopi di Kota palu oleh pihak lain,
rnrnrpiikan
rniiik
pihat
pliggouu
,vailg
pertama yang beium terdaftar. Penelitian ini nienyimpulkan itutu, iubagai pencipta
*.r.f-dun
pemakai pertama tidak otomatis memberikan statui se-bagai p,emilik merek
secara hukurn
sebagainiana di praktekkan dinegara-negara dengan sistcm hukum Cr,ff rn,t,,t Lnt4,.
Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Merek, Warung Kopi

,4bstrsct :
Trademark i"q one oJ"the Intellectual Property suhjects that plays an iniportant
role in busirtess
since it can help consltn'ters to distinguish the qua{ity *.f'o
ttlter
similar competitors,
lti"adutt..Jtc;ttt
products. Ftrrthermore, tradetrtark also serves to mu|yttctiit r:ti,r!{tnter lol,sSty
to a certain proelnci.
Thisresearch examined the consequence o.f the ttse aJ'ttnregistereC tratlemark
of Coffee Shop in
Paluby another party without the owner concer:l ns ihe
,firsr tt;;er. 'I'hs r"e.search shov,s that the
status as the creator and thefirst u,ser of the tradental.k dt, nt,l c;uti,.tn*tic*iiy
give an exclu,sive risht
and staius as a tradentark owner as it is practice.C in t)t;*t*zott !,a-vitcctinlries.
Key word,s: lntellectual Property, Trademark, ccJ.fee Shop

PENDAHULUAN
Beberapa tahun belakangan ini eafe tradi_
sional atau lazin disebut dengan warung kopi
bermunculan di berbagai sudut kota palu Sulau,esi Tengah. Warung Kopi juga dianggap seba_
gai salah satu tempat yang representatii untuk
bersosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa mclihat latar belakang status sosial
dan profesi sehingga selahirkan sebuah komr*rniias yang disebut Komunitas warung Kopi.
Sejarah warung Kopi di Kota palu tclah
dimulai sejak akhir rahun l930an dan tahun
1940an saat dua Llrang ethnis Tionghoa yang

rung Kopi l{arapan.r
licrbeda clengat anak-anak Ho toi yang
rnembcri nama usaha warung kopi mereka deilgan n;lilia yang Laerbcda dengan nailta warung
kopi ayah mereka. mal<a anak Tan A Kui tetap
rnenggunai<an nallia walung kopi Harapan milik

i

'

Fakultas Hukum Universitas Tadulako palu,
Ji, Soekamc Hatta KM. 9 Tondo

\

bernama Eic t.oi dan Tan A Kui menginjakkan
kaki dr Paki, seiringga dapat dikatakan bahwa
Ho l-oi dan f an A Kui merupakan Jounding.la_
ther warung i{opi rji Kota palu dan masing-66sing memberi nama warung kopi mereka dengan nema Av,,rung K,:pi Adu Nasib dan Wa_

d

fi ),ant i fbdj ar(do utl oq k. co ra

Neni N,Iuhiriiri, Clerita Kopi dari Di.ra Dinasti htto://

dari-dLra-dinasti/#.VV8Y20ZBunM diakses tanggal
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ayohnya pada belrerapa warung kopinya demikian juga dengan kerabat y&ng lain sebagian besar

tetap menggunakain nam& Warung Kopi Harapan sebagai nama usaha meroka. Hal ini mungkin disebabkan karena nama Warung Kopi i:laraparl sudah terkenal dan memiliki cita rasa racikan kopi yang khas.
Saat ini banyak pemain baru yang bermuneulan diusaha tvarung kopi dan beberapa diantaranya juga menggunakan nam l{arapan} padahal mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan A Kui. Maraknya penggunaan nama Warung Kopi Harapanclikarenakan nama
Harupan telah menjadi jaminair bagi cita rasa racikan kopi tradisional yan bagi enak bagi penikmat kopi racikan di Kota Palu dan sekitarnya.
Namun hai tersebut meresahkan keturunan Tan
A Kui sebab nama Harapan merupakan nama
bagi usaha warung kopi keluarga mereka.
Penggunaan nama Harapan pada usaha
warung kopi kerabat Tan A Kui dapat dikategorikan sebagai merek usaha dagang dalam konsepsi hukum Merek Indonesia. Merek tennasuk
salah satu kategori y-ang diatur oleh Kekayaan
Intelektual atau K12 dalam Undang,Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang IVIerek.
Mcrek memegang peranau penting dalam
sebuah usaha karena merupakan petunjuk bagi
konsumen untuk membedakannya dengan usaha
lain yang sejenis yang menjadi pesaingnya. Mereknya juga berfungsi untuk menjaga loyalitas
konsumen terhadap sebuah produk. Dapat dibayangkan bagainama cara konsumen dapat {neffi"ibeelakan sebuah produk atau usaha dari sekian
banyak produk atau usaha yang serupa bila tidak
ditandai dengan merek.
Namun tidak selalu sebuah produk harus
memiliki merek, scbab pernilik usaha dapat memilih untuk rnemberi merek sekaligus nama
tempat usaha, merek pada-produknya, atau merek pada nama usahanya.' Dalam konteks hu2 Perutahan istilah
Hak kekayaan Intclektual rnenjadi
Kekayaan intelelctual tertuang pada Peraturan presiden

No. 44 Tahun 2015 tentang kementerian Hukum dan
HAM, Dalam Prespres tersebut salah satu Direktorat
Jenderal (Ditjen) dilingkungan Kemenkumham adalah
Ditjen Kekayaan Inlelektual

'Bhayu, Merek, Nama Usaha & Nama Tempat Usaha (4),
https://l ifeschool. wordpress.coml20 1 I i06l I 3/mereknama-usaha-nama-tempat-usaha-4/, diakses tanggal 2 Mei
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kunr merek naroa usaha etau nama ternpat usaha
dapat dijadikan sebagai rnerck dagang yailg
bertuju*n untuk membedakan sebuah ter.npat
usaha clengan tcrnpat usaha kainnya yafig menjual pr<lduk yang sejenis.
TTUMIJSAN MASALAF{
Berdasarkau latar belakang yang telah ciiuraik*n dirtas rnaka rulllusail masalnh yang
*kan dileaji pada penelitian ini adalah :
Bagaimanakah konsekuensi penggunaan nama Warung Kopi Harapanoleh pihak lain
berdasarkan konsepsi Hukum Merek?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemilik Warung Kopi Harapan untuk melindungi
dan mencegah penggunaan nama tesebut
oieh pihak lain?

l.

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari peneiitian ini adalah untuk
mengetahui konsekuensi yuridis penggunaan
nanla Warung Kopi Harapan olch pihak lain
yang bukan merupakan kerabat dari Pemilik nama Wanrng Kopi Harapan dan juga untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk rne*
lirrdungi dan mencegah penggunaan nama tersebut oleh pihak Lain.

METODE FENELITIAN
Pendekatanyang digunakan untuk menjawab pennasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah pendekatan Normatif" pendekatam Normatif merupakan pendekatan penelitian dengan merrggunakan data sekunder yang
terdiri atas bahan hukum primer yang tercliri daaturan pemndang-undangan yang berkaitan
dengan KI, bahan hukum sekunder;rang terdiri
dari artikel.jurnal dar artikel yang bersumber dari websites sefta bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus dan ensiklopedi. Setelah sebelumnya pelakukan penelitian terhadap data sel<under. Untuk penelusuran bahan hukum sckuncicr.
penulis juga melakukan wawancara Iangsrrr,g
dengan beherapa kerabat pemilik nama wilnlng
kopi Har:apan sebagai data pelengkap. Keseluruhan data tersebut diolah lalu dianalisis secara

ri

kualitatif.

Penggunaan Nama Yang Sama Pada asaha Sejenis...

Adfiyanti Fadjar

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pokok-Pokok Pengertian dalam Hukum Merek
Merek dalam rumusan Pasal 1 angka I
r- ndang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 (se.anjutnya disebut UU Merek) adalah tanda yang
rerupa gambar, nama, kata-kata, huruf-hurufl
-.gka-angka, susunan warna atau kombinasi da:. unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
:errbeda dan dapat dipergunakan dalam kegia:": perdangangan barang dan jasa. Adapun Me:-:rut perjanjian TRIP's pasal 15 ayat (1) me:', ebutkan bahwa :
Merek adalah setiap tanda, atau kombinasi
dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa sahr dari yang lain,
dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa war=
na, atau kombinasi warna*warna tersebut,
dapat didaftarkan sebagai merek.

Dari pengertian diatas tanda yang dapat
::xlasifikasikan sebagai merek adalah kata, hu::i angka, gambar, warna atau gabungan dari
xeseluruhan dimana bentuk merek yang demiki.: dikenal sebagai merek tradisional. Perkemba:aan teknologi dan perdagangan digital temyata
-:sa membawa konsekuensi terhadap bentuk: erruk merek yang ada. Beberapa negara maju
r3ianggapan bahwa bentuk merek tradisional
,:dak lagi mampu untuk mengakomodir pesat:,'.a perkembangan pasar global dibidang merek.
Untuk memenuhi kebutuhan akan perlu:.,, a pembaharuan bentuk merek maka Singapo.e Tready on the Law of Trademark (Singapore
-,eaty) diselesaikan pada tahun 2A09.4 Treaty
.i1 memperkenalkan beberapa unsur-unsur me-

'

Srngapore Treaty di adopsi pada tahun 2006 dan mulai
:::erlakukan pada tahun 2009. Dan saat pertama diber:*kan diratifikasi oleh l0 Negara diantaranya Amerika,
Srneapore, dan Australia.Hingga tahun 2014 jumlah neia:a yang meratifikasi sudah berjumlah 38 negra, namun

-:Jonesia sendiri belum meratifikasi. httplwg4ry,:utpa.
-: r o re s sroom/er/a.rtiqles/20_QE/aftide-0068,
'-,:"ssal 22 April 2016

html

diakses

rek yang baru diantaranya yaitu:5
a. Satu warna;
b. Tanda tiga dimensi yang dalam hal ini
termasuk bentuk sebuah produk dan
kemasannya;
c. Tanda-tanda yang dapat didengar atau
suara;

d.

Tanda-tanda yang dapat dicium atau
bau;

e. Tanda-tanda yangbergerak
Kesemua unsur-unsur baru dalam merek
tersebut dianggap penting untuk diakomodir guna melindungi kepentingan pemengang merek.
Merek berfungsi untuk membedakan barang atau produk yang sejenis yang dihasikan
oleh perusahaan yang satu dengan perusahaan
yang lain. Merek memberikan jaminan atas mutu sebuah barang atau jasa.6 Selain itu merek
juga dapat dikatakan sebagai alat promosi bagi
sebuah produk agar segera dapat dikenali oleh
konsumen, tenrtema bila produk tersebut baru
diluncurkan dipasaran.
Syarat, Fungsi dan Jenis-Jenis Merek Merek
Agar dapat dikatakan sebagai merek, sebuah merek harus memenuhi syarat mutlak merek berupa adanya daya pembeda yang dapat
membedakan barang atau jasa sejenis yang produksi oleh pihak lain. Agar hal ini terpenuhi maka merek harus dapat memiliki ciri dan kepribadian.' Beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai merek adalah :8

1. Memiliki

2.

daya pembeda;

Merupakan tanda pada barang dagang
atau jasa yang diperdagangkan

3. Tidak
4.
5.

bertentangan dengan kesusilaan

dan ketertiban umum;

Bukan menjadi milik umum;
Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
Secara garis besar merek dibagi atas dua

s

Tomi Srrryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dt

Era Global sebuah Kajian Kamtemporer, (Yogyakarta,
Graha Ilmu, 2009) hal 209
6
Muhamad Djunfiana dan R. Djubaedillah,

'

Ibid hal

160

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Miltk
Intelektual SeJarah, Teorl dan Praktelmya dl Indonesla,
(Bandung, PT, Citra Aditya Bakti, 1997) hal 156
ulDrd,

hal 158

299

Juvnal Lex Librwm, l/ol. IX, No, 2, Jwni 2016, kat- ZgZ - 3A6

jenise yaitu:
a. Merek Dagang (Tradeinnrk;
Merek dagang adalah merek y.ing diilergunakan pada barang ;L,ang dipendagangkan oleh seseorang atau treberapa orang
atau badan hukum secara bersama-sama
untuk membedakannya dengan traraiig
sejenis yang diperdagangkan di pasaran"
Contoh : Daneow, Samsung, A.bc
h. h,tferek Jasa (Service Markl
Merek Jasa merek yang dipergunakan
pada jasa yang diperciagangkan oieh seseorang atau beberapa orang atau badan
hukum secara bersama-sama untuk
membedakannya dengan jasa sejenis
yang diperdagangkan di pasaran.
Contoh: BNI, Swisstrei, Fnrdential
Selain kedua jenis merek tersebut dikenal
juga jenis merek lainnya yaitu rnerek kolektif
(Collective Trademark). Menurut pengertian
yang diberikan oleh INTA (International Trettdernark Assosciation) merek kolektif adalah merek ang dimiliki oleh sebuah organisasi, yang
digunakan oleh para anggotanSra untuk mengidentifrkasi diri dengan tingkat kualitas atari akurasi, asai usul geografis, atau ciri*ciri lain yang
ditetapkan oleh asosiasi.Vlerek dagang kolektif
menupakan pengecualian pada prinsip dasar dari
merek dagang yang menunjukkan sumber individu sebuah barang atau jasa" h4erek rlagarrg,
namun kolektif, dapat digunakan cleh orang
yang tergabung dalam asosiasi.io
Selanjutnya juga dikenal apa yang discbut
sebagai merek sertifikasi atau Cert$ication
hfark. Merek Serifikasi diartikan sebagai sehuah
sehuah tanda sertifikasi adalah scjenis merek
dagang yang menunjukkan hnhwa baraug dan
jasa yang digunakan discrtitrkasi o{c}r pcrniiik
tncrek dagang utrtuk nreurerrulri starirlur lellnis
tr:rtentu atau spesilikasi tlalanr nrcnghol rnati
ciri-ciri sctragai kualit*s, *kurast, lcmpnt asalusul, tiahan-bahan mentah, rnodc: irrnnufaktur
krarang-barang atau kinerja laynnan. i I

Fealggriirraaff Nrrrs,r Warung Kopi Elanapan
Oleh Fihali Lmirr
h4erek rnempakan salah satu bagian dari
kckayan intelektilei lnemiliki peranan penting
'bagi kelarrearan rlan peningkatan
perdagangan
Lrarang atau jasa dalam kegiatan perdagangan
Can investasi dijaman perdagangan bebas seperti
sekarang ini" Besarnya peranan merek membuatrrr,,a ellangg:*p leh;lgai roir bagi sebuah produk
b*rang atau "jasalz dan untuk itu penting perlinriungan hukr:m mrutlak harus diberikan. Selain
rtu merek.juga clapat difungsikan sebagai penghuhung antara Lrerang cian jasa yang bersangkutan dengan produscnnya. Merek dapat menggarnharkan jarnina.ir kepribadian (individuality)
dan reputasi Lrarang dan jasa dalam perdagangan'' dan fficncegah persaingan yang tidak jujur clari usaha srjenis yang beritikad tidak baik
dan bermaksud uirtuk membonceng reputasi merek"

Meskipun LIU ftderek Nomor t5 Tahun
20tlt ticiak nrenyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual. Sebriah harya yang ditlasarkan kepada olah pikir
manusia, yang kemudian diwujudkan dalam
bentuk bearda yang bersifat immateriil, namun
yarrg harus diprahariri 'bahwa sebuah merek tersetrut lahir berdasarkan beberapi aspek dari Hak
kekalraarr intelektuai saperti hak cipta, akan tetapi dalam trak i"nerek yang dilindungi bukanlah
bentuk hak cipta yang ada didalamnya namun
merck itu senrliri setragai tanda pembeda.la
[]ada kasiri..; werung Kopi Harapan dapat
cJikatakari hahwa flarna Harapan berfungsi sebagai merek clagang yang dalam hal ini nama
tenlpat usaha, sebab produk yang dijual berupa
kopi ticiak clihcn merek teileutu,Merok juga dikiitctrlorikiiir scirag;ri asset bagi sebuah usaha kar'*na rll{-:t'ek d:rpat rlilisonsikan kepada pihak ke "1 atarrpun rlijrral sclrugaimana benda pada
rilliLIfilnyii.
Sant inr acla beberapa warung kopi di kota
l'alri yang iurut nre*ggunakan narna Harapan

'' Irrsu,, tludi hiauiana, .Suftses Bisnis Melalui Merek,
Paten dan hak Cipta, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997,
e

Pasal 2 UU Merek Nomor 14 Tahun 2001

'oh tp://wryw.inta.or
ectivecertificationmarkspresentation.pp.lLx

22 April2A16
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13
RR. Futri Ayri Fuamsafi, Penerapan ltikad Baik Sebagai Alasan Pembatalrtn fuIerek Menurut Undang-Undang
Nomor I5 Tahwn 20{}l Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kextbaii),ha1 7i
1o
tbrd" ?,a) 3l

Penggunaan Nann Ya-ng Sama pada Lrsah* Sejenis..,

Adliyanti F'adjar

pada warung kopi merekal5 meskipun ticlak me-

ft.4erek

hubungan kekerabatan dengan pemilik
vang dalam hal ini adalah kerurunan Tan A Kui.
Dilihat dari kacamata bisnis perbuatan penggunaan nama Harapan oleh orang lain tersebut meru_sikan pihak pemilik merek sebab hal tersebut
akan rnembuat konsumen berfikir bahwa wa:ung kopi tersebut merupakan bagian dari wa:;ng Kopi Harapan yang sesungguhitya. Selain
.:u penggurlaan merek Harapan oleh warung ko:r lain dapat merusak citra atau reputasi dari
:rerek tersebut, sebab racikan kopi yang dimilii.. oleh mereka sudah pasti tidak akan sama de:;san racikan kopi yang dimiliki oleh keturunan
lan A Kui yang asli.
Pasal 3 Undang- Undang Merek menyata,.iil bahwa pemilik merek memiliki hak yang di-:rnakan Hak atas Merek yang merupakan hak
-.;sk1'usif yang diberikan oleh negara kepada pe:,rhk nre.rek tang terdaftar dalam Daftar Umum

ayat

miiiki

I.l:r'ek unruk jangka waktu teftentu dengan
.-.:nsggunakan
sendiri merek tersebut atau

.'mberikan izin kcpada pihak lain untuk meng. *nakannya.
Hak idiusus ulliuk nienggunakan sebuah
_-.:rek berfingsi sebagai suatu monopoli bagi
:::riiik merek, oleh sebab itu dapat dikatakan
::n\\ a scbuah merek memberikan hak khusus
,.=i hak mutlak kepada perniliknya untuk mem::rahankan mcrck tcrsebut dari penggunaan
- :n pihak lilanapun."' Untuk rnendapatkan pe:_;.kuan secara hukurn sebuah merek harus di-"-.:.la unfiri< diclaliarkan tcrlebih
dahulu oleh pc*..,kn1,a sobab mcrek
hanya dapat didaftarkan
: : :dasarkan olch penrililcnya.
Sistern pendaflaran merek yang dikenal
,,,: uti ada2jenis sistem yaitu Sistern Dekla-, .- dan Sistem .Menurut sistem Deklaratif atau
' :: io L,se System pendaftaran tidak menerbit,: hak atas merek melainkan pernakainan per",=,:-ah yang menimbulkan
hak tersebut.lT Sis. -', uri dulunya dianut dalam Undang-undang

-

Salah satu contohnya adalah warung Kopi Harapan In-

trh dijalan Danau Lindu Palu
i \[rrha664d Djumhana, R. Djubaedillah,
Hak Mitik In-

;*aal

Sejarah, Teari dan praktel*.tya di Indonesia,
Eadung, PT Citra Aditya Bakti, 1997) hal 163

*
{]

No. 21 tahun i961 yang pada pasal 2
menyebutkan bahwa :
Hak khusus unruk memakai suatu merek
guna melnpertreelakan barang-barang hasil
perusahaan atau barang-barang perniagaan
seseorang atau suatu badan dari barang
barang orang lain atau badan lain kepada
barang siapa yang untuk peftama kali mernakai merek itu urrtlilr keperiuan terscbut
diatas di lndonesia.

i

Bila disimak fungsi pendaftaran dengan
sistem deklaratif lebih pada unruk memudahkan
pembuktian sebuah merek. Oleh karena sistem
ini hanyamenimbuikan dugaan akan adan;ra hak
sebagai pemakai peftama. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Sudargo Gautama bahrva sistem
pendaftaran dekiaratif hanya memberikan suatur
dugaan hukum(rechverboeden), dan orang yang
mendaftarkan merek dianggap menurut hukum
seolah-olah memang diakui sebagai pemakai
pertama dan karena itu sebagai pemiiik merek
yang hcLsangkutan,
Konsekuesi dari pendaftaran deklartatif
membuat pendaiiar irrerek kurang mendapatkan
jaminan, sebab masih terbuka kemungkinan
adanya giigatan dari pihak lain apabila pihak
tersebut inen:iliki pernbuktian yang lebih kuat
bahrva piliakn5,-a adalah pernakai pertama atas
merek tersebut. Dcngan kata lain pendaftaran
dcngan sistein ini tidak rnemiliki kepastian htrkurn dan dengan alasan tersebut sistem ini tidak
lagi dianut di itdoncsia sejak Undang-Undang
Merek No. l9 Tahun lgg2hingga Unclang-Undang N.lerek saat ini"

Sistem yang kedua adalah sistem Konsti.first to file sistemPendaftaran dengan
sistem ini rnerupakan sebuah keharusan untuk
mendapatkan hak atas merek. Negara tidak akan
mengakui hak seseorang atas merek tanpa adanya pendaftaran. Ini bermakna bahwa tanpa adanya pendaftaran maka sesorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila
merek tersebut mairfaatkan atau ditiru oleh piliak lain.
Pendatlalan dengan sistem Konstitutif ini
terapkan penama kali dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1992. Perlindungan hukum

tutif

atau

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hulcum Meh&nesia, PT,eitra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.
tB

lbid,har, lo6
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pada sistem didasark-an pada pendaftar pertama
yang beritikad baik.te Dalam Pasal I butir 5 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa permohonan merupakan permintaan pendaftaran yang
diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Hal ini agar dilakukan agar permohonan
perdaftaran merek dapat berlangsung dengan
tertib, sebab pemeriksaan merek tidak hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan
formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaau
Bubtantif yang butuju&n untuk menentukan dapat atau tidaknya merek yang dimohonkan di=
daftarkan dalam Daftar Umum Merek.
Hingga saat ini sistem pendaftarans konstitutif dianggap dapat menjamin kepastian hukum'dalam hal memberikan perlindungan kepada pemilik merek. Selain dapat menentukan siapa pemilik paling berhak untuk dilindungi, sistem ini juga memiliki kemudahan dalam hal
pembuktian sebab pemdaftaran merupakan alat
bukti utama sehingga tidak akan menimbulkan
kontroversi antarao pemakai pertama dengan
pendaftar pertama.2
Berkaitan dengan penggunaan merek Harapan oleh pihak lain, pihak keluarga Tan A Kui
merasa keberatan, sebab hal tersebut selain rnerugikan secara ekonomis juga dapat mempengaruhi reputasi warung kopi Harapan, sebab racikan kopi yang mereka sajikan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat akan mutu kopi Harapan yang selama ini sudah terkenal cita rasanya. Beberapa pemgusaha warkop memang ada
yang melakukan kerjasama dengan pihak Keluarga Tan A Kui untuk menggunakan merek Harapan di belakang nama warung kopi mereka,
namun karena satu dan lain hal kerjasama tersebut sebagian dihentikan dan mereka tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan merek Harapan.
Perbuatan pihak Tan A Kui untuk mencegah melarang orang lain untuk menggunakan
narna Harapan tidak memiliki dasar yang kuat.
re
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
kefurunan Tan A Kui,'' nama Harapan sendiri
belum pernah didaftarkan di Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual sebagai sebuah merek.
Hal ini membuat kedudukan keturunan Tan A
Kui menjadi sangat lemah. Sebab sebagaimana
yang telah dibahas sebelumnya sistem perlindungan lvlerek di Indonesia menganut sistem konstitutif yang mensyaratkan adanya pendaftaran
tcdebih dahulu terlepas dari fakta bahwa muek
Harapan dieiptakan dan dipergunakan pertama
kali oleh Tan A Kui sejak puluhan tahun yang
lalu.
Beberapa faktor penyebab tidak didaftarkannya merek Warung Kopi Harapan antara lain
karena minimnya pemahaman pemilik usaha
akan perlindungan merek dan fungsi pendaftaran merek. prosedur pendaftaran masih dianggap cukup sulit serta biaya pendaftaran yang dianggap masih cukup mahal. Selain itu mereka
beranggapan bahwa Merek Warung Kopi harapan adalah murni ciptaan dan diperkenalkan serta digunakan pertama kali oleh ayah atau kakek
mereka, dan hal tersebut diketahui oleh hampir
seluruh masyarakat Kota Palu.
Di negara-negara dengan sistem hukum
Common Law salah satunya Australia diberikan
sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek
yang belum terdaftar yang dikenal dengan istilah Passing off. Passing Off dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek yang belum terdaftar terhadap pihak
lain yang menggunakan merek mereka secara
melawan hukum sehingga dapat menyesatkan
konsumen.22

Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar
O/ yaitu : Reputasi, dalam artian pelaku usaha memiliki reputasi yang sangat baik dan dikenal di masyarakat berkaitan dengan produknya; Mispresentasi,
yaitu bila merek pelaku usaha tersebut digunakan atau didompleng oleh pihak maka dapat dipastikan masyarakan akan terkecoh dan menyangka bahwa produk yang dijual oleh pendompleng tersebut merupakan produk dari pedapat dikatakan sebagai Passing
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lDaryunaan Nama

Yang Sama Pada (lsaha Sejenis...

milik merek yang asli; kerugian, yaitu

dengan
,ligunakannya merek tersebut oleh orang lain seI*in pemilik merek yang asli akan menimbulkan
hemgian terhadap reputasi dan kualitas yang di:niliki oleh pemilik merek yang asli.23
Namun berlainan dengan negara-negara
Common Law yang mengenal pranata perlindurlg*n merek yang belum terdaftar melalui Pas{.brg Otr.lndonesia hanya mengenal sistem perhndungan bagi merek yang telah terdaftar. Sehrngga dengan demikian tanpa adanyapendaftairo atas nama Harapan sebagai merek warung
inpi maka sebuah orang bebas untuk mengguqrlran merck tersebut dan pihak keluarga Tan A
Kili dd6lq memiliki kekuatan hukum untuk meirmg pihak lain untuk menggunakannya.

fpll'a Perlindungan Hukum Nama Warung
Xcpi Harapan
Dalam konsep hukum merek penggunaan
orang lain dapat dikategorikan sebagai
rianggaran merek dan untuk itu pemilik merek
rrpst mengajukan keberatan ataupun pembataim atas merelarya yang digunakan olch pihak
.rm dengan ketentuan bahwa merek tersebut teM didaftarkan oleh pemilik yang sah sebagai@ma yang disyaratkan oleh pendaftaran dengan
sffirn konstitutif. Keberatan yang dilakukan
*,+ pmilik merek terdaftar kepada pihak lain
metrggunakan mereknya seeara tanpa hak
rrnpa
o@
izin merupakan hal yang wajar.
Sebuah merek mendapat perlindungan hurs" jika merek tersebut telah didaftarkan di Di:*rtrat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Dr en HKI sehingga pemilik merek terdaftar
rnmrniliki hak eksklusif untuk melarang pihak

uek

re

fiUk

merek tersebut untuk memakai merek
danlalatjasa yang teJmg
rdL didaftarkan terlebih dahulu.2a
Secara umum pendaftaran merek berfungr' iehagai alat bukti bagi pemilik yang berhak
rc merek yang didaftarkan, selain itu juga berfinllEls, sebagai dasar penolakan terhadap merek
!ry sama secara keseluruhan atau sama pada
Imintp yang dimohonkan pendaftarannya
sama untuk barang

---:- .-:r;iama, Hak Merek Dagang Menw.ut Per- l":.'.',-GiTT dan Undang-Undang Merek Rl,
.--! _.:.. .r.iit1,.a Bakti: 1994, hlm" 19.
--
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serta sebagai dasar untuk mencegah orang lain
untuk memakai merek yang sama secara keseluruhan atau pada ptikonya dalam peredaran barang dan ataujasa."
Berdasarkan atas hal tersebut diatas maka
rintuk clapat meiindungi penggunaan merek Harapan oleh pihak lain tanpa hak maka tidak ada
cara lain yang dapat dilakukan kecuali mendafiarakan merek tersebut. Pendaftaran scbuah merek harus memenuhi syarat formal dan syarat
subtantif pendaftaran rnerek. 2u
Persyaratan formal pendaftaran merek
berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi dalam permohonan merek yang diatur
dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UndangUndang Merek. Sedaiigkan persyaratan subtantif diahrr clalarn Pasai 4 sampai dengan pasal 6

Ulidang-[Jndang yang meliputi syarat itikad
baik. alasan mcrck tidak dapat didaftarkan absaluti: srrNinLl,!' dail alasan yang harus ditolak atau
re I u f i t,e grt, n tl.s.2-l
LJnsur itika,"l baik dalam pendaftaran merek tlitcrnukar: paila rumusarl Pasal 4 UndangUnilang Mcrek yatig rnenyatakan 'lnerek tidak
dapat didattar atas dasar permohonan yarig dilakukan oleh pcrnohon yang beritikad tidak baik.
I)engan kata lain permohonan merek han"rs dilakukan oleh pernohon dengan itikad baik. Selain
itu itikad baik juga dirnaknai dengan pendaftaran merek untuk dipakai pada perdagangan bau

rang dan jasa yarrg didaftrakan permohonannya.
Syarat subtantif berikutnya yang berkaitan
dengan merek ;vang tidak dapat didaftarkan (a6solttte grounc{s) diatur dalam Pasal 5 UndangUndang Merek yang menyatakan:
Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengairdung saiah saru unsur dibawah ini :
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas
agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
b. Tidak rnemiliki daya pembeda;
c. T'elali menjadi rnilik umum, atau;
d. Mcrupakan keterangan atau berkaitan
25
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dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftannya.
Selanjutnya persyaratan subtantif yang
merupakan alasan relatif sebuah merek ditolak
dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek sebagai berikut:
(1) Permohonan harus ditolak oleh Direkto.. rat Jendral HKI apabila merek tersebut:
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya ataa keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar
lebih dahulu untuk barang dan/ atau
jasa yang sejenis.
b. Mempunyai pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yenag
sudah terkenal milik pihak lain untuk
barangdanl atau jasa yang sejenis.
c. Mempunyai pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan
terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratajan
tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktoral Jenderal apabila merek tersebut:
a. Merupakan atau meyerupai nama
orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain,
kecuali atas persetujuan tertulis dari
yang berhak.
b. Merupakan tiruan atau menyerupai
nama atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol atau emblem
n.egaru atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
c. Merupakan tiruan atau menyerupai
tanda atau cap atau stempel resmi
yang digunakan oelh negara atau
lembaga pemerinta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang
berwenang.
Dengan mendaftarkaR nama Harapan sebagai merek maka pemilik merek dalam hal ini
keturunan Tan A Kui akan mendapatkan hak
khusus dari negara. Adapun yang dimaksud de-
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ngan hak khusus yang diberikan negara kep:aca
pemilik merek yang terdaftar meliputi:28
1. Menciptakan hak tunggal (sole or single

right)

Hukum atau undang-undang menilier
hak tersendiri kepada pernilik mer,et
.

Hak itu terpisah dan berdiri sendiri s*;ii*
ra utuh tanpa campur tangan pihak lain:
2. Mewujudkan hak mr:nopoli (nutt ,,
rigkt)
Siapapun dilarang meniru, msmakai, iliil"i
mempergunakan dalam perdagangait r-,i,
rang dan jasa tanpa izin pemilik merek;
3. Memberi hak paling unggul (su1tc,it,.,
right)
Pada intinya siapapun berhak mem;ii;"ri
merek apa saja baik itu didaftarkan ai.,,Ll
tidak dan hal tersebut tidak dikategrrrlkan sebagai pelanggaran merek sepail
jang merek tersebut tidak sama dengau
merek terdaftar milik orang lain di ke:ias
dan jenis barang jasa yang sama .2e A;lrrpun yang dimaksud dengan kelas liarang
atau jasa adalah pengelompokan barer:g
dan jasa berdasarkan persamaan yails
dimiliki dalam hal sifat, cara pembuar;;ri
dan cara penggunaannyu.3o Saat ini I;;
donesia kelas dan barang di Indli:r,sr:,,
diatur berdasarkan Nice Clasification
Menurut Robert Braunies dalarn lta},i,,r
Jened. pelanggaran merek dapat dibagi alas rr...r
kelompok utarna yaitu: 12
1. Pelanggaran yang menyebabkan peijr,r"
maan yang membingungkan mengenai
sumber, sponsor. Afiliasi dan koneksi
2. Pemalsuan dengan dengan pengguiia.l;
merek yang secara substansial tidak d;rpat dibedakan, yang dipersyaratkan uii*
tuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlair
kerugian sebenarnya sebagaimana dlmungkinkan oleh peraturan perundangundangan dan untuk penuntutan.
:
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Dilusi merek yang mengurangi kapasitas
sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasikan dan membedakair barang atau
jasanya, terkait dengan persaingan atau

persaman yang membingungkan.
Apabila setelah mendaftaran mereknya pihak pemilik warung kopi Harapan menemukan
pihak lain yang masih rnenggunakan merek
"Warung Kopi Harapan'maka pihaknya dapat
rnengajukan upaya hukum untuk memulihkan
haknya atas pelanggaran merek tersebut. Upaya
pemulihan yang dapat dilakukan oleh pemilik
merek meliputi antara lain:33
1. PenetapansementaraPemgadilan;
2. Gugatan pembatalan Merek;

3.
4.
5.

Gugatan Perdata;
Tuntutan Pidana serta;
AlternatifPenyclesaian sengketa.

PENUTUP
Perlindungan merek dari penggunaan tan:a hak oleh pihak lain hanya dapat diperoleh de-
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ngan cara rncndaftarkan merek tersebut ke Ditjen Kekayaan Intelektual sesuai sistem pendaftaran yang dianut lndonesia yaitu first to file
sy,stern. Status sebagai pencipta merek dan pemakai pertama tidak otomatis memberikan status sebagai pemilik merek secara hukum sebagaimana halnya hukurn passing Off di negaranegara dengan sistem hukum Common Law.
01eh sebab itu penggullaan nama Harapan pada
warung kopi ataupun kelas barang yang sama
oleh pihak lain bukanlah suatu pelanggaran merek dan tidak melahirkan konsekuensi apapun
bila digunakan tanpa izin sebab merek tersebut
belum terdaftar.
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak
pemilik wanrng kopi Harapan untuk melindungi merek mereka yang telah digunakan
sejak tunrn temurun tersebut adalah dengan
mendaftarkan rnerek tersebut ke Diden HKI,
sebab pendaftaran merek memberikan hak khusus bagi para pemilik merek dalam rangka perlindungan dan penggunaan merek.
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