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Abstrak 

 

Merek adalah  tanda yang dapat ditampilkan secara grafisberupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunanwarna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 

(tiga)dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) ataulebih unsur 

tersebut untuk membedakan barang dan/ataujasa yang diproduksi oleh orang atau 

badan hukum dalamkegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pentingnya 

perlindungan terhadap merek karena merek yang dipergunakan dalam moda 

transportasi akan memberikan kepercayaan kepada konsumen terhadap kualitas 

layanannya. 

 

Kata Kunci: Hak atas merek, jasa, transportasi jalan online, Undang-Undang 

 

A. PENDAHULUAN 

Transportasi jalan online merupakan fenomena perkembangan dunia 

transportasi dan komunikasi didunia pada umunya dan di Indonesia pada 

khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan 

dan teknologi dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, maka semakin 

maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam 

masyarakat
2
.Transportasi jalan online merupakan inovasi terbaru dalam bidang 

transportasi yang dijalankan oleh perusahaan tertentu dengan memberdayakan 

mitra kerja. Kegiatan usaha yang dijalankannya adalah memberikan pelayanan 

atau jasa pengangkutan orang dan/atau barang kepada pelanggan dengan 

mekanisme secara online
3
. 

Indonesia sebagai negara berkembang harus sigap mengambil langkah-

langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan 
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perkembangan serta kecenderungan perkembangan inovasi tersebut. Hak 

kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul dari hasil karya intelektual manusia dan 

sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat kaitannya dengan industri, 

perdagangan,telekomunikasi dan transportasi. 

Pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut, 

menjadi suatu keharusan setelah tercapainya kesepakatan GATT (General 

Agreement on Tariff and Trade) dan setelah Konferensi Marakesh pada bulan 

April 1994, yang mana kerangka GATT disepakati akan diganti dengan sistem 

perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO (World Trade Organization). 

Pemerintah Republik Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang 

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 57, 

tanggal 2 November 1994
4
.  

Hak Kekayaan Intelektual secara garis besar dibagi dalam 2 bagian, yaitu 

Hak Cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (industrialpropertyright), yang 

mencakup Paten, Desain Industri, Merek, Penanggulangan Praktik Persaingan 

Curang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. 

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, merek merupakan salah 

satu wujud karya intelektual manusia yang mempunyai peranan yang sangat 

menentukan karena merek dipakai atau digunakan pada suatu perusahaan, tetapi 

juga mengandung aspek hukum yang sangat luas baik bagi pemilik atau 

pemegang hak merek maupun bagi masyarakat sebagai konsumen yang memakai 

atau memanfaatkan barang atau jasa dari merek tertentu.   

Setiap orang atau organisasi perusahaan, sangat peduli akan pentingnya 

sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan 

pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini bermanfaat menunjukkan asal 

barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan 

menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama dan simbol dikenali 
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sebagai merek (trademark), nama usaha (businessname), dannama perusahaan 

(companyname)
5
. Dengan meningkatnya persaingan usaha sehingga merek 

berperan untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu contoh 

inovasi terbaru dalam bidang transportasi jalan secara online di Indonesia dengan 

adalah Uber Taxi, Go-Jek, Go Box,Grab Bike, Grap Car, Lady Jek, Blu jek, Grap, 

Uber Jek dan lain-lain.Nama-nama tersebut merupakan contoh merek yang 

dikenal dalam transportasi jalan secara online. 

 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan 

secara grafisberupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunanwarna, dalam 

bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 

dari 2 (dua) ataulebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ataujasa yang 

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalamkegiatan perdagangan barang 

dan/atau jasa”. 

 Dari defenisi merek tersebut menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016diketahui bahwa Hak atas Merek adalah “hak eksklusif 

yang diberikan olehnegara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk 

jangkawaktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merektersebut atau 

memberikan izin kepada pihak lain untukmenggunakannya”. 

Ada beberapa jenis merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Mengacu pada 

jenis merek tersebut, maka Uber Taxi, Go-Jek, Go Box,Grab Bike, Grap Car, 

Lady Jek, Blu jek, Grap, Uber Jek dan lain-lain termasuk kedalam jenis merek 

jasa. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan apa yang dipaparkan dalam bagian latar belakang diatas, 

maka penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu:Bagaimanakah Hak atas 

Merek dalam Usaha Jasa Transportasi Jalan Online Menurut Undang-Undang 

Nomor 20Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut? 
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C. PEMBAHASAN 

1. Syarat-syarat merek 

Dalamdunia perdagangan, merek merupakan bagian Hak Kekayaan 

Intelektual yang cukup berperan. Merek erat kaitannya dengan produk yang 

ditawarkan oleh produsen baik yang berupa barang maupun jasa. Dalam Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa merek menunjuk kepada tanda, dan 

tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan. Ada hubungan erat 

antara tanda dengan produk yang diperdagangkan, yaitu pengenal produk yang 

berfungsi untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lain
6
. 

Syarat-syarat merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6 antara 

lain: 

a. Syarat pertama 

 Orang yang membuat merek atau pemilik merek harus beritikad baik. Dimana 

pemohon tersebut mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat 

apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak 

lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau 

menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan 

konsumen
7
. 

Yang dapat mendaftarkan merek adalah perorangan, beberapa orang secara 

bersama-sama dan badan hukum.  

b. Syarat kedua 

Didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis, merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung 

unsur-unsur, yaitu: 

a. bertentangan' dengan ideologi negara, peraturanperundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, atauketertiban umum; 
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Rineka Cipta, 2008,hal 15-16. 
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b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa 

yang dimohonkan pendaftarannya; 

c. memuat. unsur yang dapat menyesatkan masyarakattentang asal, kualitas, 

jenis, ukuran, macam, tujuanpenggunaan barang dan/atau jasa yang 

dimohonkanpendaftarannya atau merupakan nama varietas tanamanyang 

dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 

d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas,manfaat, atau 

khasiat dari barang dan/atau jasa yangdiproduksi; 

e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 

f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. 

 

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, 

atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat 

menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari 

khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. 

Tanda dianggap memiliki daya pembeda, apabila tanda tersebut terlalu 

sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit 

sehingga tidak jelas. 

Merek yang mengandung unsur telah menjadi milik umum yaitu yang mana 

bentuk merek berupa tanda yang telah menjadi milik umum sehingga akan 

membingungkan masyarakat. Salah satu contohnya adalah gambar tengkorak 

diatas tulang bersilang, pada umumnya masyarakat.  

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya, contoh merek kopi atau gambar kopi untuk jenis 

barang kopi atau untuk produk kopi. 

c. Syarat ketiga 

Syarat yang menyangkut persamaan dengan merek atau tanda-tanda milik 

pihak lain yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu: 

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan: 

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh 

pihak lain untuk barang dan/atau jasasejenis; 

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ataujasa sejenis; 

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ataujasa tidak sejenis 

yang memenuhi persyaratan tertentu;atau 

d. Indikasi Geografis terdaftar. 
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(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut: 

a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatannama orang terkenal, 

foto, atau nama badan hukumyang dimiliki orang lain, kecuali atas 

persetujuantertulis dari yang berhak; 

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atausingkatan nama, bendera, 

lambang atau simbol atauemblem suatu negara, atau lembaga nasional 

maupuninternasional, kecuali atas persetujuan tertulis daripihak yang 

berwenang; atau 

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap ataustempel resmi 

yang digunakan oleh negara atau lembagaPemerintah, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihakyang berwenang. 

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yangberiktikad tidak 

baik. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan. Merek 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampaidengan huruf c diatur 

dengan Peraturan Menteri.  

 

2. Proses Pendaftaran Merek 

Hak atas merek tercipta karena pendaftaran bukan karena pemakaian 

pertama karena menggunakan sistem konstitutif. Perlindungan atas merek atau 

hak atas merek adalah hak ekslusif yeng diberikan oleh negara kepada pemilik 

merek terdaftar dalam daftar umum Merek. Untuk jangka waktu tertentu ia 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang, 

beberapa orang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk 

mempergunakannya. Perlindungan hukum atas merek terdaftar dapat dilihat dari 

dengan adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik itu untuk 

dipergunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila 

terjadi sengketa akibat pelanggaran suatu merek
8
.   

Dengan mengacu pada Pasal 3 Undang –Undang Merek tersebut pemilik 

yang sah dari merek terdaftar mempunyai hak eksklusif sehingga patut 

mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemegang merek terdaftar termasuk 

segala hak dan kewenangan yang timbul akibat adanya pengalihan hak atas merek 

terdaftar untuk mendaftarkan, memakai dan memproduksi merek tersebut
9
.  

Sementara itu, fungsi pendaftaran merek ke DJHKI (Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual) adalah sebagai berikut: 
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a. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. 

b. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama 

pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk 

barang/jasa sejenis. 

c. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. 

d. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama 

pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk 

barang/jasa sejenis. 

e. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama 

keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa
10

. 

 

Indonesia menganut sistem pendaftaran atau sistem konstitutif. Apabila 

pendaftaran sudah dilakukan, maka undang-undang beranggapan bahwa dialah 

pemakai pertama dari suatu merek. Namun anggapan  ini bisa berubah jika pihak 

lain yang berhak atas suatu merek bisa membuktikan bahwa dialah pemilik merek 

yang sebenarnya. Untuk penggunaan suatu merek, tidak diwajibkan seseorang 

untuk mendaftarkan merek yang dimilikinya, namun untuk mendapatkan 

perlindungan berdasarkan hukum merek maka ia harus mendaftarkan mereknya 

tersebut. Kekuatan pendaftaran merek dapat dibatalkan apabila pihak yang 

berkepentingan dapat membuktikan bahwa dia merupakan pemakai pertama
11

.  

Sebagaimana tujuan pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan 

kepada pemakai pertama dari merek tersebut terhadap pemakai tidak sah dari 

pihak-pihak lain.  Untuk permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 9 

sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, melalui beberapa tahapan, yaitu: 

a. Tahap permohonan tertulis; 

b. Tahap pemeriksaan administratif; 

c. Tahap pemeriksaan substantif; 

d. Tahap pengumuman; 

e. Tahap penerbitan sertifikat. 

Prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis: 
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Muhamad Firmansyah,Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), 

Jakarta: Visimedia., 2008, hal 50. 
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(1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohonatau Kuasanya 

kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronikdalam bahasa 

lndonesia. 

(2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus 

mencantumkan: 

a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; 

b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; 

c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukanmelalui 

Kuasa; 

d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannyamenggunakan 

unsur warna; 

e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yangpertama kali dalam 

hal Permohonan diajukan denganHak Prioritas; dan 

f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenisbarang dan/atau jenis 

jasa. 

(3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilampiri dengan label 

Merek dan bukti pembayaran biaya. 

(5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelasbarang 

dan/atau jasa. 

(6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4)berupa bentuk 3 

(tiga) dimensi, label Merek yangdilampirkan dalam bentuk karakteristik 

dari Merektersebut. 

(7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4)berupa suara, label 

Merek yang dilampirkan berupa notasidan rekaman suara. 

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilampiri dengan 

surat pernyataan kepemilikan Merek yangdimohonkan pendaftarannya. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonansebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) diatur denganPeraturan Pemerintah. 

Pendaftaran merek pada dasarnyadapat dilakukan untuk 2 (dua) atau lebih 

kelas barang dan/atau jasadalam satu permohonan. Permohonan harus 

menyebutkan jenis barang dan/atau jasa termasuk dalam kelas yang mana. Kriteria 

barang dan/atau jasa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, jasa pengangkutan termasuk dalam 

kelas jasa 39 (tiga puluh smebilan)
12

. 

 Untuk Permohonan dengan menggunakan Hak prioritas harusdiajukan 

dalamwaktu paling lama 6 (enam) bulan terhitungsejak Tanggal Penerimaan 

permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang 

                                                 
12
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merupakananggota Konvensi Paris tentang perlindungan Kekayaan Industri(Paris 

Convention For The Protection Of Industrial Property Right) atauanggota 

Persetujuan Pembentukan organisasi perdaganganDunia (Agreement Establishing 

the World Trade Organization). Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam 

waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukanPermohonan 

dengan menggunakan Hak prioritassebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

permohonantersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan HakPrioritas. 

 Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur didalam Pasal 35, 36, 37 

38, dan 39. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 

tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat 

diperpanjang.  

Menurut Pasal 41 menyatakan: Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau 

dialihkan karena: 

1. Pewarisan;  

2. Wasiat; 

3. Wakaf; 

4. Hibah;  

5. perjanjian atau; 

6. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Pengalihan hak atas merek (sebagaimana ayat 1 dan 2) wajib dimohonkan 

pencatatannya kepada Menteri dengan disertai dokumen pendukung untuk 

diumumkan dalam Berita Resmi Merekdan harus diikuti permohonan pencatatan 

kepada Menteri disertai dengan dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas 

merek terdaftar yang telah dicatat diumumkan dalam berita resmi merek dan 

dikenai biaya. 

Pengalihan hak atas merek tertentu yang berkaitan dengan perdagangan 

jasa transportasi jalan online dapat dialihkan dari perusahaan yang satu ke 

perusahaan yang lain
13

. Peralihannya harus sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 

41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

dan harus diikuti permohonan pencatatan kepada Menteri disertai dengan 

                                                 
 

13
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dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat 

diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 

Selain dialihkan, perusahaan transportasi online dapat memberikan lisensi 

kepada pihak lain untuk menggunakan merek yang dia miliki
14

. Menurut Pasal 42 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk 

mempergunakan merek untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau 

jasa, berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kecuali diperjanjikan 

lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan 

merek terdaftar. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada 

Menteri dengan dikenai biaya untuk diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 

Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum kepada pihak 

ketiga. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun 

tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian 

Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa 

Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. 

3. Penyelesaian Sengketa Merek 

Menurut Pasal 83Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis: 

(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat 

mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak 

menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:  

a. gugatan ganti rugi; dan/atau 

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

Merek tersebut. 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh 

pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.  

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan 

Niaga. 

Gugatan pelanggaran merek diajukan oleh pemilik merek atau atau 

penerima lisensi merek baik sendiri maupun bersama-sama ke Pengadilan Niaga. 

Selama masa pemeriksaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas 
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permohonan pemilik merek selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan 

tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang 

atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Setelah adanya putusan 

pengadilan yang bersifat tetap hakim dapat memerintahkan penyerahan barang 

yang menggunakan merek tersebut. Dengan bukti yang cukup pihak yang haknya 

dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat 

penetapan sementara, yaitu tentang: 

a. pencegahan masuknya barang yanmg berkaitan dengan pelanggaran atas 

merek. 

b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tertentu
15

.  

Upaya kasasi diatur dalam Pasal 87 sampai 89 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan dasar hukum 

upaya penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 

93Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

4. Ketentuan Pidana 

 Sanksi-sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran merek menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

antara lain: 

Pasal 100 yang menyatakan bahwa: 

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama 

pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggu:rakan Merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah).  

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan 

kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
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Pasal 102 yang menyatakan bahwa: 

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk 

yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa 

dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah).  

 

Pasal 103 yang menyatakan bahwa: 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 

102 merupakan delik aduan. 

 

 

D. PENUTUP 

 Hak atas merek merupakan salah satu hal yang penting dalam era 

perdagangan bebas, khususnya terhadap usaha jasa transportasi online. Merek 

merupakan identitas dari suatu perusahaan transportasi online, sehingga dapat 

dibedakan antara perusahaan transportasi online yang satu dengan perusahaan 

transportasi online yang lainnya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka 

merek transportasi online harus didaftarkan untuk mencegah penyalahgunaan oleh 

pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap merek tersebut. Pendaftaran 

merek memberikan perlindungan merek terhadap pemilik merek akibat 

penggunaan merek  

oleh orang yang tidak berhak dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang 

berlaku.Pentingnya perlindungan terhadap merek karena merek yang 

dipergunakan dalam moda transportasi akan memberikan kepercayaan kepada 

konsumen terhadap kualitas layanannya. 
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