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Analisis Kasus Merek Terpilih 

“Kasus Merek: MICRO FIBER” 

Oleh: Mohammad Isrok, SH., CN.MH. 

 

PUTUSAN YANG 

DIANALISA 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: Nomor 880 K/Pdt.Sus-

HKI/2016 

 

PIHAK-PIHAK 1. Pihak Pemohon Kasasi 

PT. CIPTA KREASINDO GRACIA  (disingkat PT. CKG) 

2. Pihak Termohon Kasasi 

INDRA NUSANTARA (disingkat  IN) 

NAMA KASUS MICRO FIBER 

RINGKASAN  

DOKUMEN 

PUTUSAN KASASI 

- PT CKG menggugat  ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat untuk membatalkan  4 (empat)  Merek Terdaftar milik 

sdr. IN, yakni: 

1. Merek “ Micro Fiber “ Klas 20, Nomor IDM: 000201014; 

2. Merek “ Micro Fiber “ Klas 24, Nomor IDM: 000201015; 

3. Merek “ Micro Fiber “ Klas 20, Nomor IDM: 000393876; 

4. Merek “ Micro Fiber “ Klas 24, Nomor IDM: 000392660; 

- Alasan PT CKG adalah Kata “MICRO FIBER” merupakan kata 

keterangan yang berkaitan dengan barang  (yang diberikan 

perlindungan dengan merek  yang bersangkutan); 

- IN juga telah melarang  PT CKG untuk berdagang dengan  label yang 

bertuliskan “micro fiber” (made of micro fiber) 

- Putusan Pengadilan Niaga  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

(Nomor: 09/Pdt. Sus/ Merek/2016/ PN Niaga Jkt Pst. Tgl 17 Mei 

2016) menyatakan bahwa Gugatan ditolak seluruhnya. 

- PT CKG tidak puas dan naik Kasasi dengan inti memori kasasi adalah 

bahwa Judex factie (PN Jakarta Pusat) telah salah dalam menerapkan 

hukum karena menyatakan bahwa kata “MICRO FIBER” bukanlah 

suatu kata keterangan sebagaimana dimaksud  Pasal 5 UU Nomor 15 
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tahun 2001 tentang MEREK karena Direktorat Jenderal HKI telah 

memeriksa secara subtantif dan telah mengeluarkan sertifikat  dan 

sampai sekarang  sertifikat itu tidak dibatalkan oleh Ditjen HKI.  

- Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-

keberatan  tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-

keberatan tersebut berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang 

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.  Keberatan tersebut 

tidak dapat dikatagorikan dalam alasan kasasi: “adanya kesalahan dalam 

Penerapan Hukum”. Karena itu, Putusan Judex Factie (PN Jakarta 

Pusat) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau 

Undang-undang sehingga permohonan Kasasi PT CKG harus 

Ditolak. 

- Putusan Kasasi Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016  tanggal 13 

Desember 2016 telah mengadili, MENOLAK permohonan Kasasi PT 

CKG tersebut. 

 

Dokumen yang telah 

ada pada penulis 

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: Nomor 880 K/Pdt.Sus-

HKI/2016 (diambil dari Website Mahkamah Agung: 

www.putusan.mahkamahagung.go.id ) 

- Data Merek Aktif IDM000393876, IDM000392660, IDM000201014, 

IDM000201015, dalam bentuk PDF yang diambil dari Website Ditjen 

KI : www.dgip.go.id , link ke: 

http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp#  

Dokumen yang perlu 

ada untuk analisa yang 

lebih detail 

- Putusan Pengadilan Niaga  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor: 09/Pdt. Sus/ Merek/2016/ PN Niaga Jkt Pst. Tgl 17 Mei 

2016. Putusan ini dicari di Internet tapi tidak ditemukan. Dokumen ini 

penting untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim tingkat pertama, karena justru pertimbangan hakim tidak 

seluruhnya dimuat kembali dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung. 

- Dokumen-dokumen bukti dan Pendukung lainnya.  

-  

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/
http://www.dgip.go.id/
http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp
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NORMA / PRINSIP/ 

PERATURAN/ 

PEDOMAN 

TERKAIT 

- Pasal 5 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyetakan: 

Pasal 5: 

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah 

satu unsur di bawah ini: 

a. … 

b. … 

c. … 

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya.  

Pertanyaan dasar 

Analisa 

- Isu utama dalam perkara ini adalah apakah Kata “MICRO FIBER” 

merupakan  merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau 

jasa dari Merek MICRO FIBER milik Sdr. IN?  

- Barang yang dimohonkan pendaftarannya untuk Merek “MICRO 

FIBER” mili saudara IN ini adalah: 

1. Di kelas 20 Nomor IDM 000201014, adalah: 

Bantal, guling, kasur, spring bed, tempat tidur 

2. Di kelas 24  Nomor IDM 000201015, adalah: 

Tilam-tilam tempat tidur, sprei, sarung bantal, sarung guling, 

selimut, kelambu, gorden, kain khusus untuk kasur, selendang, 

taplak meja, bed cover (kain penutup untuk tempat tidur), sarung, 

Sarung Tenun, sarung sutra, sarung samarinda 

3. Di kelas 20 Nomor IDM 000393876, adalah: 

Bantal, guling, kasur, spring bed, tempat tidur 

4. Di kelas 24 Nomor IDM 000392660, adalah: 

Tenunan, tilam tempat tidur dan meja, sprei, serbet, handuk, kain 

sarung, sarung bantal, sarung guling, sapu tangan, hordeng, tekstil.  

 

- Pertanyaan yang lebih konkrit  untuk menguji apakah “micro fiber” 

merupakan keterangan atau berkaitan dengan  barang berupa 

BANTAL, adalah: 

a. Apakah Bantal dapat dibuat dari micro-fiber? 
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Jawaban dari pertanyaan ini tentu saja adalah YA. Karena 

merupakan pengetahuan umum bahwa micro-fiber adalah suatu 

jenis serat (lihat misalnya dalam Wikipedia : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microfiber ) 

b. Dalam hal ada pengusaha yang menuliskan label  mikro fiber pada 

barang bantal yang diperdagangkannya, apakah konsumen akan 

menyangka bantal tersebut terbuat dari micro fiber? Jika Jawabannya 

YA, maka Kata micro fiber merupakan kata keterangan  dari bantal 

tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Bantal tersebut 

terbuat dari micro-fiber. 

-  

Pertanyaan lanjutan  Selanjutnya perlu dipertanyakan hal sebagai berikut: 

- Terlepas dari apa yang disampaikan Pemohon Kasasi dalam 

keberatannya, bagaimanakah sesungguhnya pertimbangan majelis PN 

Jakarta Pusat dalam memutuskan kasus “micro fiber” sebagaimana 

tertuang dalam  Putusan Pengadilan Niaga  pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Nomor: 09/Pdt. Sus/ Merek/2016/ PN Niaga Jkt Pst. 

Tgl 17 Mei 2016? 

Pertanyaan ini penting untuk disampaikan karena Putusan Pengadilan 

tersebut hingga saat analisis ini dibuat belum di unggah ke web resmi 

MA.  

- Berhubung Kata “micro fiber” banyak diketahui orang berhubungan 

atau dengan kata lain dapat menjadi bahan dasar untuk barang  seperti 

bantal, guling, kasur, spring bed, tempat tidur dll,: apakah sudah tepat 

Pertimbangan PN tersebut untuk menolak Gugatan karena 

menganggap kata “micro fiber” tersebut bukan kata keterangan dari 

bantal, guling dll., hanya karena  proses pendaftarannya di ditjen KI 

telah sesuai dengan prosedur? 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microfiber

