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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Duduk Perkara  

Pertama-tama penulis akan menjelaskan mengenai duduk peraka 

yang penulis angkat dalam tulisan ini. Penulis menitik beratkan pada 

sengketa merek terkenal. Sengketa merek terkenal yang penulis angkat 

adalah sengketa merek GRAHA FARMA. Dalam hal ini yang bertindak 

sebagai Penggugat adalah PT. GRAHA FAJAR 

FARMACEUTICALLABOLATORIES atau disingkat PT. GRAHA 

FARMA sedangkan Tergugat adalah Hargiyani. PT Graha Farma 

berkedudukan di Jalan Dr. Rajiman No. 296 Surakarta 57141, dalam hal 

ini diwakili dan memilih kedudukan hukum dikantor kuasanya T. Estu 

Indrajaya, SH., Advokat, yang beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 16, 

Jalan Jendral Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa 

khusus tertanggal 27 Juni 2007. Sedangkan tergugat dalam kasus yang 

penulis angkat ditulisan ini adalah Hargiyani, beralamat di Jalan 

Pringgokusuman No. 16 A RT. 017/ RW. 004, Kel. Pringgokusuman 

Gedongtengen, Yogyakarta 55272. 

Penulis menjelaskan mengenai duduk perkara yang melibatkan 

kedua belah pihak yakni PT Graha Farma sebagai Penggugat melawan 

Hargiyani sebagai Tergugat. Penggugat dengan surat gugatannya yang 

dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tersebut tertanggal 13 Juli 2007 
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dimasukkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Juli 2007, tercatat dalam 

Register Nomor : 08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG.  

Dalam surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa 

Penggugat seperti yang telah penulis jelaskan diparagraf sebelumnya, 

Penggugat telah mengemukakan hal-hal antara lain : 

a. Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan satu-

satunya di Indonesia dari merek jasa “GRAHA FARMA” yang 

terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan 

Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dibawah : 

i. Daftar No. 53474 Tanggal 1 April 2003 untuk melindungi jasa-jasa 

dalam kelas 40, antara lain : “pengadaan dan pembuatan obat-

obatan”.; 

ii. Daftar No. IDM000034607 Tanggal 6 April 2005 untuk 

melindungi jasa-jasa dalam kelas 35, antara lain : “pertokoan, toko 

obat, apotik, optik, penjualan barang-barang (toko/grosir), pasar 

swalayan, perdagangan eceran, departemen store, penataan etalase 

toko, penyalurang contoh-contoh barang, akuntan, akutansi 

pembuatan laporan keungan, periklanan, keagenan periklanan, 

penyesuaian barang iklan dengan perkembangan baru, penyebarang 

barang iklan, penyewaan ruang iklan, analisis harga pokok barang, 

menjawab telepon (untuk pelanggan yang tidak ada di tempat), 

penilaian bisnis, pengaturan langganan surat kabar (untuk orang 
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lain), bantuan manajemen bisnis, pelanggan, pemeriksaan laporan 

keuangan/audit, pemasangan poster, tata buku, penilaian 

perusahaan, konsultan niaga professional, informasi peniagaan, 

pencarian keterangan mengenai suatu perusahaan, penyelidikan 

mengenai suatu perusahaan, konsultasi manajemen dan organisasi 

perusahaan, bantuan manajemen perusahaan, penelitian peniagaan, 

jasa-jasa pemindahan ketempat baru untuk perusahaan, badan 

informasi komersial, bantuan manajemen komersial atau industrial, 

penempatan gerbong barang dengan menggukan computer, 

konsultasi professional mengenai perusahaan, peragaan barang, 

pengiklanan penjualan melalui pos, reprofuksi dokumen, ramalan 

ekonomi, pakar efisiensi, agen penempatan tenaga kerja, penilaian 

tegakan pohon kayu, penyelenaggaraan pameran untuk tujuan 

niaga atau iklan, pengelolaan arsip dengan komputer, penilaian 

mutu wol, agen impor-ekspor, konsultasi manajeman personalia, 

penelitian pemasaran, pengkajian pemasaran, jasa-jasa sebagai 

model untuk iklan atau promosi penjualan, penyewaan mesin dan 

perlengkapan kantor, pengumpulan pendapat, iklan yang dipasang 

diluar ruangan, penyiapan daftar gaji, pencarian pegawai, foto 

copy, pengolahan kata, hubungan masyarakat, penerbitan naskah 

publisitas, iklan radio, jasa-jasa pemindahan perusahaan 

penggandaan dokumen, promosi penjualan (untuk orang lain), 

penyaluran contoh-contoh barang, jasa-jasa sekretaris, penataan 



78 
 

etalase toko, steno, pembuatan laporan keuangan, informasi 

statistic, penyiapan pajak, iklan televise, iklan niaga televise 

pengetikan, handicraft, agen pengerahan tenaga kerja asing/lokal 

(recruitmen service), konsultan pajak”.; dan 

iii. Daftar No. IDM00034608 Tanggal 6 April 2005 untuk melindungi 

jasa-jasa dalam kelas 44, antara lain : “rumah sakit, rumah sakit 

khusus telinga; hidung; tenggorokan dan bedah, rumah tempat 

pemulihan kesehatan, perawatan medis, perawatan kesehatan, jasa-

jasa kedokteran, rumah penyembuhan, klinik sakit, klinik medis, 

bantuan medis, terapi jasmani, operasi plastik, klinik spesialis 

khusus dan umum, gawat darurat 24 jam, ruang rawat, klinik 

bersalin, klinik gigi, labotorium 24 jam EKG, rontgent (x-ray), 

USG (ultrasonografi)”; 

b. Bahwa, selain sebagai nama merek jasa, ketenaran dan kualitas merek 

“GRAHA FARMA” dan nama badan hukum “PT. GRAHA 

FARMA” milik Penggugat yang selalu melekat pada seluruh produk-

produk yang dikeluarkannya telah dikenal luas dengan baik dikalangan 

konsumen khususnya disekitar wilayah Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta maupun diseluruh wilayah Indonesia,  setidak-

tidaknya sejak pertama kali badan hukum Penggugat didirikan pada 

tanggal 21 September 1973 sebagaimana telah diumumkan dalam 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus Tahun 

1991 No. 63; 
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c. Bahwa, ternyata Tergugat telah didaftarkan merek pada Direktorat 

Merek yaitu “GRAHA FARMA” Daftar No.IDM000033021 Tanggal 

29 Maret 2005 atas nama Hargiyani untuk melindungi jasa-jasa yang 

tergolong dalam kelas 44 yaitu : “jasa apotik” yang mempunyai 

kesamaan pada pokoknya dengan merek jasa “GRAHA FARMA” 

dan nama badan hukum “PT GRAHA FARMA” terkenal milik 

Penggugat; 

d. Bahwa, merek jasa “GRAHA FARMA” Tergugat mempunyai 

persamaan pada pokoknya dengan merek “GRAHA FARMA” dan 

nama badan hukum “GRAHA FARMA” terkenal milik Penggugat 

karena :  

i. Unsur kata “GRAHA FARMA” pada merek Tergugat mempunyai 

persamaan pada pokoknya baik dalam penulisan, perkataan, 

maupun bunyi ucapan dengan nama badan hukum “PT. GRAHA 

FARMA” milik Penggugat yang telah didirikan terlbeih dahulu 

sejak tanggal 21 September 1973; 

ii. Jasa-jasa dari merek “GRAHA FARMA” milik Tergugat sama 

dengan jenis merek jasa dari merek “GRAHA FARMA” milik 

Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu untuk kelas 40 dibawah 

Daftar No. 534274 tanggal 1 April 2003 dan kelas 35 dibawah 

Daftar No. IDM000034607 tanggal 6 April 2005; dan 

iii. Jasa-jasa dari merek “GRAHA FARMA” milik Tergugat, yaitu 

“Jasa Apotik” merupakan jasa komplementer ( yang digunakan 
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bersama-sama, saling terkait dan melengkapi ) dengan merek 

“GRAHA FARMA” milik Penggugat yang terdaftar untuk kelas 

44 dibawah Daftar No. IDM000034608 tanggal 6 April 2005. 

e. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Ayat 3 (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 

2001 tentang Merek; permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat 

Jendral apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama 

orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; sebagaimana 

penjelasannya adalah 

“Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan 

hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar 

Umum Merek”. 

 

f. Bahwa, dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi adanya itikad 

tidak baik dari Tergugat yang telah menjiplak/meniru, membonceng 

pada ketenaran merek terkenal Penggugat, sehingga pendaftaran 

Merek Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 

Berdasarkan Pasal 4 Undang_Undang No. 15 Yahun 2001 tentang 

Merek, “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang 

diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.  

Sebagaimana penjelasannya adalah : “Permohonan yang beritikad baik 

adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur 

tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak 

ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat 
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kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan 

curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.  

g. Bahwa, perbuatan itikad tidak baik Tergugat dalam mendaftarkan 

merek “GRAHA FARMA” yang sama pada pokoknya dengan Merek 

dan Badan Hukum Penggugat adalah upaya Tergugat untuk 

menyesatkan ( misleading ) khalayak ramai tentang asal nama jasa 

serta menyatakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk 

mencapai tujuan yang tidak jujur ( dishonesty purpose ). 

Sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan 

ketertiban umum oleh karena itu Penggugat berkepentingan untuk 

menuntut agar pendaftaran merek “GRAHA FARMA”  Daftar No. 

IDM000033021 atas nama Tergugat dinyatakan batal atau setidak-

tidaknya dibatalkan. 

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebutdiatas, maka Penggugat mohon 

agar Pengadilan Niaga Semarang  berkenan memutuskan : 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2) Menyatakan bahwa, Penggugat sebagai pendaftar dan pemilik 

pertama dari merek jasa GRAHA FARMA di Indonesia untuk jasa-

jasa yang termasuk dalam kelas 35; 

3) Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus 

untuk merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal 

Penggugat di Indonesia; 
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4) Menyatakan bahwa, merek GRAHA FARMA Tergugat daftar No. 

IDM000033021 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal milik 

Penggugat; 

5) Menyatakan bahwa, pendaftaran merek GRAHA FARMA 

Tergugat pada Direktorat Merek mempunyai itikad tidak baik; 

6) Membatalkan pendaftaran merek GRAHA FARMA daftar No. 

IDM000033021 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat 

dengan segala akibat hukumnya; 

7) Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Semarang untuk segera 

menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Merek, 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ( Dirjen HKI ) huna 

pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-

Undang Merek; 

8) Memerintahkan Direktort Merek untuk mentaati Putusan 

Pengadilan Niaga dengan mencatat pembatalan merek GRAHA 

FARMA daftar No. IDM000033021 atas nama Tergugat serta 

mengumumkan pada Daftar Umum merek di Direktorat Merek; 

9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara: 

Atau apabila Pengadilan Niaga Semarang berpendapat lain mohon 

putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bonno ) 
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2. Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara 

No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG Tentang Graha Farma 

Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. 

 

Dalam kasus ini sengketa merek Graha Farma antara PT. GRAHA 

FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat sebagai 

PT. Graha Farma sebagai Penggugat melawan Hargiyani sebagai 

Tergugat. Di putuskan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat 

dikabulkan untuk seluruhnya oleh hakim. Dalam putusan tersebut yang 

menjadi dasar hukum hakim adalah UU Merek Tahun 2001. Pasal-pasal 

yang digunakan sebagai dasar hukum hakim adalah Pasal 68 Ayat (1) UU 

Merek Tahun 2001 mengenai gugtan pembatalan merek. Tergugat 

dinyatakan oleh hakim telah bertindak dengan etikad tidak baik sesuai 

dengan ketentuan pada Pasal 4 UU Merek Tahun 2001, karena telah 

menjiplak/meniru, membonceng pada ketenaran merek milik Penggugat, 

sehingga merek Tergugat harus dinyatakan batal atau setidak-tidaknya 

dibatalkan. Pada dasarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai hal yang sama dengan 

UU Merek Tahun 2001. Gugatan pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 

Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Mengenai etikad 

tidak baik diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016. Alasan hakim dalam memberikan putusan 

mengenai sengketa merek Graha Farma lebih kuat dengan adanya aturan 

pelaksana dari UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, yaitu 
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Permen Hukum dan HAM Tahun 2016. Putusan sengketa Merek Graha 

Farma menggunakan UU Merek Tahun 2001 memiliki aturan yang sama 

dengan UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, hakim tentunya 

juga mempertimbangkan ketentuan-ketetuan pasal pada peraturan 

pelaksana sebagai penguat putusannya dalam memutus sengketa Perkara 

No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG tentang Graha Farma. 

Pada uraian di atas penulis telah menjelaskan mengenai 

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kasus Graha Farma ditinjau 

dari UU Merek Tahun 2001 dibandingkan dengan UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016 dengan menjelaskan duduk perkara antara PT. 

GRAHA FARMA melawan Hargiyani. Setelah itu penulis melanjutkan 

pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 

08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG tentang Graha Farma ditinjau dari 

UU Merek Tahun 2001 dibandingkan dengan UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016. 

Dalam pembahasan ini penulis melakukan wawancara terhadap 

hakim Pengadilan Negeri Semarang yang bernama Muhamad Yusuf, 

SH,MH. Penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang 

Jl. Siliwangi No. 512, Semarang sesuai dengan Surat Keterangan Riset 

Pengadilan Negeri Semarang No : 35/Rst/2018 penulis lakukan pada 

tanggal 16 Maret sampai dengan 26 Maret 2018. 37 

                                                             
37 Lihat lampiran i 
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Dari penelitian dan/atau interview yang penulis lakukan di 

Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 26 

Maret 2018 penulis mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi hakim dalam memutus sengketa perkara Graha Farma, 

menurut Bapak Muhamad Yusuf, SH,MH sebagai salah satu hakim di 

Pengadilan Negeri Semarang yang sama-sama memiliki kewenangan 

untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pembatalan merek, pada 

peradilan tingkat pertama. Hasil interview yang penulis dapatkan adalah 

mengenai hal yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara 

yang tumpang tindih : 

a. Permohonan atau gugatan 

Dalam kasus PT GRAHA FARMA melawan Hargiyani, PT 

GRAHA FARMA sebagai Penggugat memohon agar Pengadilan 

Negeri Semarang berkenan memutuskan : 

i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 

ii. Menyatakan bahwa, Penggugat sebagai pendaftar dan pemilik 

pertama dari merek jasa GRAHA FARMA di Indonesia untuk jasa-

jasa yang termasuk dalam kelas 35; 

iii. Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus 

untuk merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal 

Penggugat di Indonesia; 

iv. Menyatakan bahwa, merek GRAHA FARMA Tergugat daftar No. 

IDM000033021 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 
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merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal milik 

Penggugat; 

v. Menyatakan bahwa, pendaftaran merek GRAHA FARMA 

Tergugat pada Direktorat Merek mempunyai itikad tidak baik; 

vi. Membatalkan pendaftaran merek GRAHA FARMA daftar No. 

IDM000033021 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat 

dengan segala akibat hukumnya; 

vii. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Semarang untuk segera 

menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Merek, 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ( Dirjen HKI ) huna 

pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-

Undang Merek; 

viii. Memerintahkan Direktort Merek untuk mentaati Putusan 

Pengadilan Niaga dengan mencatat pembatalan merek GRAHA 

FARMA daftar No. IDM000033021 atas nama Tergugat serta 

mengumumkan pada Daftar Umum merek di Direktorat Merek; 

ix. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara: 

Atau apabila Pengadilan Niaga Semarang berpendapat lain mohon 

putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bonno ). 

 

Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan Penggugat, 

menimbang bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada 

pokoknya adalah gugatan pembatalan merek. Adapun penjelasannya 

karena Penggugat sebagai pemilik dan sebagai pendaftar pertama 
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merek jasa “GRAHA FARMA” , keberatan dengan tindakan Tergugat 

yang telah mendaftarkan dan menggunakan merek “GRAHA 

FARMA” Daftar No. IDM000033021 tanggal 29 Maret 2005 kelas 44 

yaitu : “Jasa Apotik” yang mempunyai persamaan pada pokoknya 

dengan merek jasa “GRAHA FARMA” dan nama badan hukum “PT. 

GRAHA FARMA” terkenal milik Penggugat.  

Menurut Penggugat “GRAHA FARMA” selain dipakai 

sebagai merek juga merupakan nama badan hukum yang selalu 

melekat pada seluruh produk-produk Penggugat di bidang obat-obatan 

sejak tahun 1973, sehingga telah terkenal di daerah Jawa Tengah dan 

Yogyakarta bahkan di Indonesia. Dengan demikian merek Tergugat 

memiliki persamaan pada pokoknya baik dalam penulisan , perkataan, 

maupun  bunyi ucapannya dengan merek milik Penggugat.  

Selain itu, jenis jasa dari merek “GRAHA FARMA” milik 

Tergugat sama dengan jenis jasa dari merek Graha Farma milik 

Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk kelas 40 dan 

kelas 35. Jenis jasa Tergugat merupakan jasa-jasa komplementer (yang 

digunakan bersama-sama, saling terkait, dan melengkapi) dengan 

merek “GRAHA FARMA” milik Penggugat. Dengan demikian, 

Tergugat telah bertindak dengan itikad tidak baik, karena telah 

menjiplak/meniru, membonceng pada ketenaran merek terkenal 

Penggugat, sehingga merek Tergugat harus dinyatakan batal atau 

setidak-tidaknya dibatalkan.  
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Dalam hal ini penulis menemukan dalam putusan 

No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.Smg. bahwa hakim mengabulkan 

gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Selain itu dalam putusan 

tersebut hakim menyatakan bahwa Penggugat sebagai pendaftar dan 

pemilik pertama dari merek jasa Graha Farma di Indonesia untuk jasa-

jasa yang termasuk dalam kelas 35. Selanjutnya di dalam putusan 

hakim No. 08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.Smg mengatakan bahwa 

Penggugat memiliki hak tunggal/khusus untuk merek dan nama badan 

hukum Graha Farma terkenal Penggugat di Indonesia. 

Oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat 

dalam rekonpensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak 

yang kalah yaitu Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam 

rekonpensi harus dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang 

timbul dalam sengketa perkara Graha Farma. Dalam konpensi 

dijelaskan bahwa : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan bahwa, Penggugat sebagai pendaftar dan pemilik 

pertama dari merek jasa GRAHA FARMA di Indonesia untuk jasa-

jasa yang termasuk dalam kelas 35; 

3. Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus 

untuk merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal 

Penggugat di Indonesia; 
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4. Menyatakan bahwa, merek GRAHA FARMA Tergugat daftar No. 

IDM000033021 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal milik 

Penggugat; 

5. Menyatakan bahwa, mendaftarkan merek Graha Farma Tergugat 

pada Direktorat Merek mempunyai itikad tidak baik; 

6. Membatalkan pendaftaran merek GRAHA FARMA daftar No. 

IDM000033021 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat 

Merek dengan segala akibat hukumnya; 

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada 

Direkorat Merek. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual 

(Dirjen HKI) guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Merek. 

8. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati Putusan 

Pengadilan Niaga dengan mencatat pembatalan merek GRAHA 

FARMA daftar No. IDM000033021 atas nama Tergugat serta 

mengumumkan pada Daftar Umum Merek di Direktorat Merek. 
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b. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik surat, saksi, saksi 

ahli, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 

Yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara “GRAHA 

FARMA”  selain permohonan atau gugatan suatu perkara yakni bukti-

bukti yang diajukan oleh para pihak baik surat, saksi, saksi ahli, serta 

fakta-fakta yang terungkap di dalam pengadilan. Bukti-bukti 

permohonan maupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat maupun 

Tergugat untuk memperkuat dalil masing-masing pihak dalam kasus 

“GRAHA FARMA” tentunya sudah dijelaskan oleh penulis dalam 

penjelasan pada paragraf diatas. Selain bukti permohonan maupun 

gugatan yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, Penggugat juga 

mengajukan surat-surat lain untuk menguatkan dalil-dalilnya yang 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Fotocopy surat No. 40 tanggal 21 September  1973 Maria Theresia 

Budisantoso, SH., Notaris di Sala, tentang akta pendirian Badan 

Hukum PT. Graha Fajar Farmceuticallboratories disingkat PT. 

Graha Farma, diberi tanda bukti P – 1 ; 

2. Fotocopy surat tambahan Berita Negara RI tanggal 06 Agustus 

1991 No. 63 tentang Akta pendirian PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) nomor 40, diberi 

tanda bukti P – 2 ; 
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3. Fotocopy surat sertipikat Merek No. 534274 tanggal 01 April 2003 

Klas jasa 40 nama PT. Graha Fajar Farmaceuticallboratories (PT. 

Graha Farma), diberi tanda bukti P – 3 ; 

4. Fotocopy surat sertipikat Merek Daftar No. IDM000000034607 

tanggal 06 April 2005 Klas jasa 35 nama PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ), diberi tanda bukti    

P – 4 ; 

5. Fotocopy surat sertipikat Merek Daftar No. IDM000000034608 

tanggal 06 April 2005 Klas jasa 44 nama PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ), diberi tanda bukti    

P – 5 ; 

6. Fotocopy surat sertipikat Merek Daftar No. 503882 tanggal 28 

April 2002 Kelas jasa 38 nama PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ), diberi tanda bukti    

P – 6; 

7. Fotocopy surat Faktor penjualan dari PT. Graha Farma ditujukan 

kepada PT. Belibis Muda Perkasa Jl. Rambutan No. 16 Palembang 

tanggal 07/06/2007 No. Faktur Pajak : 010.000-07.00001022, 

diberi tanda bukti P – 7.1 ; 

Fotocopy surat faktur penjualan dari PT. Graha Farma ditujukan 

kepada PT. Tri Sapta Jaya Jl. Rawa Grlam 17 No. 6 Cakung 

Jakarta Timur tanggal 18/06/2007 No. Faktur Pajak : 010.000-

07.00001051, diberi tanda bukti P – 7.2 ; 
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Fotocopy surat Faktur penjualan dari PT. Graha Farma ditujukan 

kepada PT. Indomarta Primatama Pontianak tanggal 22/06/2007 

No. Faktur Pajak : 010.000-07.00001060, diberi tanda bukti            

P – 7.3; 

Fotocopy surat Faktur penjulan dari PT. Graha Farma ditujukan 

kepada PT. Rosa Nugraha Abadi, andar Lampung tanggal 

28/06/2007 No. Faktur Pajak : 010.000-07.00001078, diberi tanda 

bukti P – 7.4 ; 

Fotocopy surat Faktur penjualan PT. Graha Farma ditujukan 

kepada PT. Unggul Jaya Ciptausaha Manado tanggal 28/06/2007 

No. Faktur Pajak : 010.000-07.00001080, diberi tanda bukti           

P – 7.5; 

Fotocopy surat Faktur penjualan dari PT. Graha Farma ditujukan 

kepada PT. Cista Kirana Mandiri Denpasar Bali tanggal 

29/06/2007 No. Faktur Pajak : 010.000-07.00001083, diberi tanda 

bukti P – 7.6 ; 

8. Sampul obat merek Cortigra Krim, diberi tanda bukti P – 8.1 ; 

Sampul obat merek Flamigran, diberi tanda bukti P – 8.2 ; 

Sampul obat merek Flunax, diberi tanda bukti P – 8.3 ; 

Sampul obat merek Graxine, diberi tanda bukti P – 8.4 ; 

Sampul obat merek Moxigra, diberi tanda bukti P – 8.5 ; 

Sampul obat merek Tokasid, diberi tanda bukti P – 8.6 ; 

Sampul obat merek Hiopar, diberi tanda bukti P – 8.7 ; 
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Sampul obat merek Gralixa, diberi tanda bukti P – 8.8 ; 

Sampul obat merek Grafadon, diberi tanda buktu P – 8.9; 

9. Sampul obat merek Atmacid, diberi tanda bukti P – 9.1 ; 

Sampul obat merek Grafadon Acetaminophenum, diberi tanda 

bukti P – 9.2 ; 

Sampul obat merek Grahabion, diberi tanda bukti P – 9.3 ; 

Sampul obat merek Grathon, diberi tanda bukti P – 9.4 ; 

Sampul obat merek Floxigra, diberi tanda bukti P – 9.5 ; 

10. Fotocopy surat tanggal 5 Januari 1987 No. 039/AA/III/1987 

dikeluarkan dari Departemen Kesehatan R.I., tentang Persetujuan 

Produksi obat jadi bentuk talet dan kapsul, diberi tanda bukti         

P – 10; 

11. Fotocopy surat tanggal 29 Juli 2000 No. 70/11. 16/PB/VII/2000 

dikeluarkan dari Kanwil Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan Propinsi Jawa Tengah., tentang Surat Izin Usaha 

Perdagangan ( SIUP ) Besar, diberi tanda bukti P – 11 ; 

12. Fotocopy surat tanggal 20 Desember 2004 No. 111600787 

dikeluarkan dari Kanwail Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan Propinsi Jawa Tengah tentang Angka Pengenal 

Importir-Umum ( API-U ), diberi tanda bukti P – 12 ; 

13. Fotocopy surat tanggal 06 Juni 1994 No. 898/CPOB/A/VI/94 dari 

Departemen Kesehatan R.I. Dirjen. Pengawasan Obat dan 

Makanan ditijukan kepada PT. Graha Farma diberikan sertipikat 
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cara pembuatan obat yang baik tentang bentuk sediaan Kapsul 

keras Antibiotika, diberi tanda bukti P – 13 ; 

14. Fotocopy surat tanggal 06 Juni 1994 No. 892/CPOB/A/VI/94 dari 

Departemen Kesehatan R.I. Dirjen. Pengawasan Obat dan 

Makanan ditujukan kepada PT. Graha Farma diberikan sertipikat 

cara pembuatan obat yang baik tentang bentuk sediaan tablet biasa 

non Antibiotika, diberi tanda bukti P – 14 ; 

15. Fotocopy surat tanggal 06 Juni 1994 No. 895/CPOB/A/VI/94 dari 

Departemen Kesehatan R.I. Dirjen. Pengawasan Obat dan 

Makanan ditujukan kepada PT. Graha Farma diberikan sertipikat 

cara pembuatan obat yang baik tentang bentuk sediaan cairan obat 

luar non Antibiotika, diberikan tanda bukti P – 15 ; 

 

Adapun demikian, selain mengajukan bukti-bukti berupa surat-

surat, Penggugat juga mengajukan dua (2) orang saksi dan seorang 

saksi ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk 

menguatkan dalil-dalilnya yang masing-masing pokoknya 

menerangkan sebagai berikut : 

1. Saksi : TJIOE TJAW DJIANG 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan 

Tergugat ; 

- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak sedang 

menerima gaji dari pihak Penggugat maupun Tergugat ; 
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi mula-lula 

mencari pekerjaan menawarkan sebagai penjual jasa percetakan 

dan Penggugat selanjutnya menggunakan jasa saksi untuk 

mencetak brosur dan nota, surat jalan, faktur, surat tagihan dari 

PT. Graha Fajar Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) ; 

- Bahwa saksi mengetahui PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) sejak tahun 1999 

sampai sekarang ; 

- Bahwa PT. Graha Fajar Farmaceuticallboratories ( PT. Graha 

Farma ), berkedudukan di Jl. Dr. Rjiman No. 296 

Surakarta/Solo ; 

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) berusahan 

dibidang obat ; 

- Bahwa saksi mengerjakan brosur lebih kurang 20 jenis sampul 

obat per bulan sesuai order yang saksi terima, dan masih ada 

percetakan lain yang mengerjakan ; 

- Bahwa saksi setiap bulan menerima order dan dapat mencetak 

sebanyak kurang lebih 300.000 brosur per bulan ; 

- Bahwa setiap brosur yang saksi cetak ada logo GF. PT. Graha 

Farma, Solo-Indonesia yang dicetak dengan tinta hitam ; 
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- Bahwa saksi tidak tahu PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) mempunyai 

sertipikat atau tidak ; 

- Bahwa saksi tidak tahu PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) mempunyai 

apotik atau tidak ; 

- Bahwa saksi tidak tahu obat yang dikeluarkan oleh PT. Graha 

Fajar Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) itu obat 

terkenal atau tidak ; 

 

2. Saksi : SOEDARTO SOEDARSONO 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan 

Tergugat ; 

- Bahwa saksi adalah distributor prodok obat sejak tahun 1990 

sampai sekarang untuk Wilayah Jawa Tengah ; 

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Graha Farma berusaha 

dibidang lat kesehatan dan memproduksi obat-obatan ; 

- Bahwa saksi tidak tahu untuk usaha bidang lain 

- Bahwa saksi sejak tahun 2004 menjadi distributor tunggal PT. 

Graha Farma yang kemudian dipasarkan oleh bagian 

pemasaran ke apotik-apotik di Wilayah Jawa Tengah dan 

Yogyakarta ;  

- Bahwa untuk tenaga penyalur sebanyak lebih kurang 10 

(sepuluh) orang ; 
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- Bahwa sepengetahuan saksi merek obat PT. Graha Farma 

adalah merupakan obat terkenal ; 

- Bahwa saksi pada tahun 2003 – 2004 tidak mendengar ada 

apotik Graha Farma ; 

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Graha Farma punya apotik 

atau tidak ; 

 

3. Saksi Ahli : IGNATIUS M.T SILALAHI, SH 

- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang merek, apabila 

pemilik merek pindah alamat, maka perubahan alamat tersebut 

harus/wajib diajukan dengan permohonan pencatatan pada 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ; 

- Bahwa kalau tidak diajukan memang tidak diatur sangsi 

hukumnya ; 

- Bahwa apotik dan toko obat merupakan satu bidang usaha yang 

saling terkait dengan bidang usaha pembuatan obat/pabrik obat, 

apa bila ada merek yang terdaftar terlebih dahulu seperti milik 

Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu dan ternyata kalau ada 

pihak lain yang mempergunakan merek yang sama atau mirip, 

maka jelas akan merugikan pihak lain yang menggunakan 

merek yang sama atau mirip, maka jelas akan merugikan 

pemilik merek yang lebih dahulu, dan dapat dikategorikan 

beritikad tidak baik juga dapat menyesatkan masyarakat, 

seperti contoh suatu merek dari produk lain kemudian 
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dipergunakan oleh pihak lain sebagai toko kain hal demikian 

sudah dikatagorikan sudah beritikat tidak baik dan akan 

merugikan masyarakat ; 

- Bahwa saksi tahu ada PT. Graha Fajar Farmaceuticallboratories 

( PT. Graha Farma ) , dn terdaftar Haki kapan lupa ; 

- Bahwa sesuai dengan pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu dalam melakukan 

pemeriksaan substantive yang dilakukan oleh pemeriksaan 

merek oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual kalau 

terjadi pendaftaran merek yang menyerupai badan hukum milik 

orang lain terkecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, 

maka Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual berhak 

menolak permohonan ; 

- Bahwa potik termasuk klasifikasi klas jasa 35 ; 

- Bahwa untuk proses pendaftaran merek mana yang dahulu itu 

yang akan diutamakan ; 

- Bahwa dalam Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual 

tidak terdapat merek yang terkenal maupun tidak terkenal ; 

 

Berdasarkan kesaksian dari para saksi dan saksi ahli dari 

Penggugat di atas, Tergugat juga telah mengajukan surat-surat bukti 

untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam sengketa kasus 

Graha Farma untuk melawan Pengggugat dalam persidangan, hal 

tersebut dimuat sebagai berikut : 



99 
 

1. Fotocopy sertipikat merek tanggal 29 Maret 2005 dikeluarkan oleh 

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual atas nama pemilik Hargiyani, 

alamat Jl. Pringgokusumen 16 A Rt.017/004 Kelurahan 

Pringgokusunab Gedongtengen Yogyakarta, kelas barang/Jasa 44, 

diberi tanda bukti T – 1 ; 

2. Fotocopy surat tanggal 16 Januari 2003 dikeluarkan oleh Kepala 

Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Kabupaten Sleman 

tentang sertipikat izin gangguan ( HO ) No.503/4602/HO/2003 atas 

nama Hargiyani alamat Jl. Pringgokusuman 16 A Rt.017/004 

Kelurahan Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta, badan 

usaha Perorangan Graha Farma , tempat usaha Jl. Laksda 

Adisucipto Km.6 No. 15 Nrntak Caturtunggal Depok Sleman jenis 

usaha Apotik, diberi tanda bukti T – 2 ; 

3. Fotocopy surat tanggal 20 Maret 2003 No. 503/0424/DKS.2003 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan PEmerintah Kabupaten 

Sleman tentang izin Apotik Graha Farma, alamat Jl. Laksda 

Adisucipto Km.6 No. 15 Sleman, serta lempoiran Rekomendasi 

tanggal 31 Desember 2002 No. 503/00/11, hal izin tempat usaha ( 

HO ), diberi tanda bukti       T – 3 ; 

4. Fotocopy surat tanggal 6 Februari 2006 No. 120225204587 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 

Pemerintah Kabupaten Sleman tentang nama perusahaan Graha 

Farma, diberi tanda bukti T – 4 ; 
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5. Fotocopy surat tanggal 6 Februasi 2006 No. 

503/83/1797/PK/II/2006 dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal Pemerintah 

Kabupaten Sleman tentang Surat Izin Usaha ( SIUP ) berlaku 

sampai dengan 06 Februari 2009 nama perusahaan Apotik Graha 

Farma, diberi tanda bukti T – 5 ; 

6. Fotocopy surat Nomor Wajib Pajak ( NPWP ) 07.841.1-541.000 

tanggal 30 Januari 2003 nama Hardiyani, NN., alamat Jl. 

Pringgokusuman 16 A Rt.017/004 Kelurahan Pringgokusuman 

Gedongtengen Yogyakarta, diberi tanda T – 6; 

7. Fotocopy surat tanggal 28 Agustus 2003 No. 088.EI/EI.VII/03 dari 

Estu & Company Jl. Mampang Prapatan Raya No. 26 Jakarta 

ditujukan kepada pemilik Apotik Graha Farma Jl. Laksda 

Asisucipto Km.6 No.15 Yogyakarta, hal. Somasi atas penggunaan 

merek Graha Farma, diberi tanda bukti T – 7 ; 

8. Fotocopy surat tanggal 13 Oktober 2003 No.088.EI/EI.VIII/03 dari 

Estu & Company Jl. Mampang Prapatan Raya No. 26 Jakarta 

ditujukan kepada Rekan Tagor Simanjuntak, SH Gita Persada & 

CO. Jl. Wonosari No. 630 Rt/Rw.17/37 Pandansari Banguntapan, 

Bantul Yogyakarta, hal. Somasi atas penggunaan merek Graha 

Farma, diberi tanda bukti T – 8 ; 

9. Fotocopy surat tanggal 06 Maret 2003 No.018.El-rp./III/06 dari 

Estu & Company Jl. Jendral Sudirman Kav.26 Jakarta, ditujukan 
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kepada pemilik/pimpinan Apotik Graha Farna Jl. Adi Sucipto 

Km.6 No. 15 Yogyakarta, hal. Somasi atas penggunaan merek 

Graha Farma, diberi tanda bukti T – 9 ; 

10. Fotocopy surat tanggal Maret 2003 dari Estu & Company Jl. 

Jendral Sudirman Kav.26 Jakarta, blangko surat pernyataan 

Direktor Apotik Graha Farma Jl. Adi Sucipto Km.6 No.15 

Yogyakarta, diberi tanda bukti T - 10 ; 

11. Fotocopy surat tanggal 21 September 2006 No.ref. 

002/GF.SA/IX/06 dari Estu & Company Jl. Jendral Sudirman 

Kav.26 Jakarta, ditujukan kepada Rekan Tegor Simanjuntak, SH., 

Gita Persada & CO, Jl. Wonosari No.630 Rt/Rw. 17/37 Pandansari 

Banguntapan, Bantul Yogyakarta, hal. Peringatan terhadap Jasa 

Graha Farma, diberi tanda bukti T – 11 ; 

12. Fotocopy surat majalah Indonesia Best Brand 2007 lampiran 

Kinerja Produk Personal 2007, diberi tanda bukti T – 12 ; 

13. Fotocopy surat majalah SWA Sembada No.19/XXIII/3-12 

Semptember 2007 peringkat Merek-merek paling memuaskan 

berdasarkan ICSA Index 2007 lampiran nama-nama obat-obat / 

Farmasi, diberi tanda bukti T – 13 ; 

14. Asli sampul nama obat Gradilek prodok PT. Graha Farma Solo-

Indonesia, diberi tanda bukti T – 14 ; 
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15. Fotocopy surat kwitansi tanggal 15 Februari 2005 dari Rumah 

Sakit Bethesda Jl. Jend, Sudirman 79 Yogyakarta biaya perawatan 

Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 15 ; 

16. Fotocopy surat Histology Parkway Laboratory Servvces LTD 

tanggal 21 Februari 2005 atas nama Hargiyani, Ny., diberi tanda 

bukti T – 16 ; 

17. Fotocopy surat tanggal 16 Februari 2005 dari Patient’s Particulars 

Stanley Gleneggles Medical Centrekwitansi Jl. Bantul 121 

Yogyakarta atas nama Hargiyani,MDM., diberi tanda bukti T – 17; 

18. Fotocopy surat tanggal 16 Februari 2005 Invoice Stanley Ent and 

Sinus Center Gleneagles Centre Jl. Bantul 121 Yogyakarta atas 

nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 18 ; 

19. Fotocopy surat tanggal 17 Februari 2005 Invoice Stanley Ent and 

Sinus Center Gleneagles Centre Jl. Bantul 121 Yogyakarta atas 

nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 19 ; 

20. Fotocopy urat tanggal 16 Februari 2005 Asiamedic Positron 

Emissiopn Temography ( PET/CT ) Centre The Orchard Imaging 

Centre PTE LTD atas nama Hargiyani , Ny., diberi tanda bukti       

T – 20.1 ; 

Fotocopy surat tanggal 21 Februari 2005 Histology Parkway 

Laboratory Servvces atas nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti 

T – 20.2 ; 
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Fotocopy surat tanggal 21 Februari 2005 Histology Parkway 

Laboratory Fotocopy surat Bio Data Analysis, diberi tanda bukti     

T – 20.3 ; 

Fotocopy surat Bio Data Analysis , diberi tanda bukti T – 20.4 ; 

21. Fotocopy surat tanggal 21 Februari 2005, tanggal 22 Februari 2005 

Gleneagle Hospital Parkway Hospital Singapore PTE.LTD atas 

nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 21.1 ; 

Fotocopy surat tanggal 21 Februari 2005 , tanggal 22 Februari 

2005 Glenagle Hospital Parkway Hospital Singapore PTE.LTD., 

Tax Invoice atas nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 21.2 ; 

Fotocopy surat tanggal 21 Februari 2005, tanggal 22 Februari 2005 

Glenagle Hospital Parkway Hospital Singapore PTE.LTD atas 

nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 21.3 ; 

Fotocopy surat tanggal 21 Februari 2005, tanggal 22 Februari 2005 

Glenagles Hospital Parkway Hospital Singapore PTE.LTD., Tax 

Invoice atas nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T -  21.4 

22. Fotocopy surat tanggal 22 Februari 2005 Invoice Stanley Ent and 

Sinus Center Gleneagles Centre Jl. Bantul 121 Yogyakarta atas 

nama Hargiyani,Ny., diberi tanda bukti T -  22 ; 

23. Fotocopy surat tanggal 24 Februari 2005 Invoice Stanley ent and 

Sinus Centre Gleneagles Centre Jl. Bantul 121 Yogyakarta atas 

nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 23 ; 
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24. Fotocopy surat kartu periksa tanggal 15 Oktober 05 dr. Tandean 

Arie Wibowo dan dr. Melissa Kartika Chandra nama Hargiyani, 

Ny., diberi tanda bukti T – 24 ; 

25. Fotocopy surat tanggal 15 Oktober 2005 Resep dr. Tendean Arif 

Wibowo & dr. Melissa Kartika Chandra untuk Hargiyani, diberi 

tanda bukti T – 25 ; 

26. Fotocopy surat Klinik Program Permata Hati RSUP. Dr. Sardjito 

bahwa Hargiyani telah periksa tanggal 10 Mei 2006 dan tanggal 24 

Juni 2006, diberi tanda bukti T – 26.1 ; 

Fotocopy surat Klinik Program Permata Hati RSUP. Dr. Sardjito 

bahwa Hargiyani telah periksa tanggal 25 Oktober 2006, diberi 

tanda bukti T – 26.2 ; 

27. Fotocopy surat tanggal 7 Agustus 2006 inneractive Aura Video 

Station Aura Report for Hargiyani , diberi tanda bukti T – 27 ; 

28. Fotocopy surat tanggal 2-9 Oktober 2006 di Klinik Pasutri dr 

Boyke dan rekan, Jl. Tebet Timur dalam Raya No. 69 Jakarta 

Selatan Hargiyani telah diperiksa, diberi tanda bukti T – 28 ; 

29. Fotocopy surat tanggal 2 Oktober 2006 kwitansi dari Klinik Pasutri 

dr. Boyke dan rekan, Jl. Tebet Timur dalam Raya No. 69 Jakarta 

Selatan, atas diri Hargiyani, diberi tanda bukti T – 29 ; 
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Selain bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat 

tersebut, maka Tergugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi 

untuk menguatkan sangkalannya yang memberikan keterangannya 

dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya telah menerangkan 

kesaksian di dalam pengadilan sebagai berikut : 

1. Saksi : SUHARSO, SH. MH. 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, beliau adalah Bapak 

Jatmiko adalah ayah dari saudara Soesatijo Jusuf ( Direktur 

utama PT. Graha Farma Farmaceullaboratories ( PT. Graha 

Farma )) maupun dengan Tergugat ( Hargiyani ) ; 

- Bahwa saksi adalah berusaha dibidang penjual jasa/broker 

perijinan tentang merek ; 

- Bahwa saksi tahu permasalahannya yaitu Tergugat punya usaha 

Apotik dengan nama Graha Farma dan itu lebih dahulu 

memperoleh sertipikat dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan 

Intelektual dibandingkan dengan merek PT. Graha Fajar 

Farmaceullaboratories ( PT. Graha Farma ) milik Penggugat ; 

- Bahwa saksi tahu karena saksi yang lebih dahulu yang 

mengurus ijin Apotik tersebut ; 

- Bahwa Apotik Graha Farma tidak memproduksi obat, hanya 

menjual obat ; 

- Bahwa Tergugat pernah datang ketempat saksi Tanya 

bagaimana cara jual beli merek, kemudian saksi bertanya 
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kenapa yang dijawab oleh Tergugat karena Tergugat pernah 

didatangi oleh Penggugat nama Apotiknya akan dibeli dan 

kalau tidak boleh akan diajukan pembatan tentang 

mereknya/digugat ;  

- Bahwa saksi bilang tidak bisa permasalahannya sertipikat 

mereknya lebih dulu milik Tergugat dari pada Penggugat ; 

- Bahwa waktu itu tahun 2005 Tergugat datang ketempat saya 

dan nama Apotik akan dibeli Rp. 5 juta sampai Rp. 10 juta oleh 

Penggugat ; 

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh saudara 

Djatmiko/Penggugat supaya mendekati Tergugat agar nama 

Apotiknya bersedia untuk dibeli ; 

- Bahwa sepengetahuan saksi Apotik Grama Farma cukup 

terkenal karena sering muncul dala majalah SWA sembada; 

 

2. Saksi : AGUS KURNIAWAN 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak masih sekolah di 

SMA dan tidak kenal dengan Penggugat ; 

- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh Tergugat ( Hargiyani ) 

kalau merek apotiknya akan dibeli oleh Pak Djatmiko, Rp. 5 

juta sampai Rp. 10 juta dan kalau tidak boleh akan digugat ; 

- Bahwa saksi tahu Pak Dajtmiko beliau adalah pengusaha 

dibidang obat, punya pabrik obat ; 

- Bahwa saksi tahu dulu adalah bertempat tinggal di Solo ; 
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- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 1993 sampai sekarang 

masih baik hubungannya ; 

- Bahwa saksi tahhu Tergugat akhir-akhir ini sering sakit-

sakitan/stress karena memikirkan usahanya/apotiknya karena 

satu-satunya usaha ; 

- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Tergugat adalah hari ini 

karena dimintai tolong supaya menjadi saksi di Pengadilan 

Negeri Semarang sehubungan dengan merek apotiknya digugat 

supaya dibatalkan karena menyamai nama merek yang dimiliki 

oleh Pak Djatmiko ; 

- Bahwa sepengetahuan saksi Apotik Graha Farma berdiri sejak 

tahun 2001 di Jalan Pringgokusuman Yogyakarta ; 

- Bahwa saksi tahu Tergugat sakit karena ditelepon oleh 

Tergugat sendiri ;  

- Bahwa saksi tidak tahu apa sakitnya karena hanya tahy dari 

telepon saja belum menengok ; 

- Bahwa Tergugat cerita mengenai apotik akan dibeli pada tahun 

2006 waktu itu sambil menangis ; 

 

Dalam tulisan penulis di atas, bukti-bukti mengenai surat 

tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah di sesuaikan dengan 

yang aslinya, sehingga tidak adanya rekayasa dalam penulisan 

keterangan tersebut. Keterangan yang diberikan para saksi dan saksi 

ahli baik oleh Penggugat maupun Tergugat tentunya akan memperkuat 
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dalil-dalil masing-masing pihak dan nantinya juga akan digunakan 

oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu 

sengketa perkara yang dalam hal ini adalah sengketa kasus Graha 

Farma tersebut.  

Adapun putusan hakim yang menjadi bahan pertimbangan 

hakim dalam memutus suatu perkara, hal penting lainnya yaitu fakta-

fakta yang terungkap pada saat persidangan dilaksanakan. Dengan 

adanya fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, maka hakim juga 

dapat memperkirakan atau menghitung dan merumuskan kerugian 

materiil yang mungkin akan diderita oleh pemilik merek, seperti yang 

dijelaskan dalam Pasal 90 hingga Pasal 95 UU Merek Tahun 2001 

yang sekarang digantikan dengan Pasal 100 hingga Pasal 103 UU 

Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Pada penjelasan kedua 

Undang-Undang tersebut tindak pidana dalam pemalsuan merek 

merupakan delik aduan yang timbul jika pemilik merek pendaftar 

pertama melaporkannya. Selain itu besaran denda serta kurungan 

penjara bagi pihak yang memiliki maksud menjiplak/mendompleng 

ketenaran merek milik pihak yang terdaftar diatur lebih besar pada UU 

Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. 

Dalam putusan No. 08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG 

Tentang Graha Farma, Penggugat dinyatakan mengalami kerugian 

secara materiil karena sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 dengan 

adanya somasi sampai adanya gugatan ini Penggugat menderita 
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kelelahan, ketegangan, dan harus berobat secara fisik maupun psykis, 

harus berkonsultasi hukum, mencari perlindungan dan biaya yang telah 

dikeluarkan sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ). 

Selain merumuskan kerugian immateriil, tentunya hakim juga 

akan merumuskan kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat, 

hal tersebut di uraikan dalam Pasal 21 Ayat (1), (2), (3), (4) Undang-

Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Dalam Putusan 

No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG, Penggugat dinyatakan telah 

mengalami kerugian immateriil yaitu berupa ketakutan, ketegangan, 

stres, kehilangan waktu meskipun tidak dapat dinilai dengan uang. 

Kemudian dengan itu hakim memutuskan untuk memberi hukuman 

ganti rugi kepada Tergugat yang cukup layak dan adil sebesar Rp. 

1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) sehingga kerugian yang timbul 

baik secara immteriil maupun materiil sebesar Rp. 1.500.00.000 ( satu 

milyar lima ratus juta rupiah ).  

Sesuai dengan Putusan No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG 

tentang Graha Farma melawan Hargiyani, hakim memutuskan untuk 

menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk 

seluruhnya. Hakim memutuskan menghukum dan memerintahkan 

Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat 

Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( Satu milyar lima ratus juta 

rupiah ) secara tunai dan seketika. Selain itu hakim juga menghukum 

dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa 
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( dwangsom ) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari 

keterlambatan memenuhi isi putusan pengadilan sampai Tergugat 

Rekonpensi melaksanakannya. Adapun demikian Tergugat Rekonpensi 

juga harus membayar keseluruhan beban perkara sebesar 

Rp.1.559.000,- ( satu juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) 

yang telah di putuskan oleh hakim, berikut adalah rincian biaya-biaya 

beban perkara: 

1. Administrasi   : Rp.    50.000,- 

2. Panggilan-panggilan  : Rp. 1.500.000,- 

3. Redaksi   : Rp.      3000,- 

4. Materai   : Rp.       6000,- 

Total………………... Rp. 1.559.000,-  

 

Putusan No. 08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG tentang Graha Farma 

sudah sesuai dengan peraturan yang telah diuraikan dalam UU Merek. 
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B. Pembahasan 

1. Pengaturan Hukum Terhadap Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dibandingkan dengan 

Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis.  

 

Negara Indonesia memberlakukan hukum positif, oleh karena itu 

perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Undang-Undang No. 

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam tulisan ini 

penulis mengangkat mengenai sengketa merek antara PT. GRAHA 

FAJAR FARMACEUTICALLABORATORIES atau disingkat PT. 

GRAHA FARMA  sebagai Penggugat melawan Hargiyani sebagai 

Tergugat. Yang menarik dari kasus yang penulis angkat adalah keduanya 

yaitu Penggugat maupun Tergugat dapat membuktikan bahwa merek yang 

mereka miliki terdaftar. Penggugat dalam gugatannya dapat membuktikan 

bahwa merek terkenal yang dimilikinya telah terdaftar Daftar  No. 534274 

tanggal 1 April 2003, No. IDM000034607, dan No. IDM000034608. Di 

sisi lsin Tergugat juga dapat membuktikan dalam pembelaannya bahwa 

merek yang dimilikinya telah didaftarkan pada Direktorat Merek 

menggunakan merek yang sama dengan merek milik Penggugat yaitu 

Graha Farma. Merek yang telah terdaftarkan oleh Tergugat yaitu daftar 

No.IDM000033021 tanggal 21 Maret 2005. Perlindungan hukum terhadap 

merek di Indonesia berdasarkan asas first to register. Asas tersebut sudah 

digunakan dalam Undang-Undang Merek sejak diterbitkannya Undang-
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Undang Merek No. 21 Tahun 1961. Berikut adalah penjelasan pengaturan 

mengenai merek terkenal yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. 

a. Merek terkenal 

Dalam UU Merek Tahun 2001 dan UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016 tidak menjelaskan secara rinci mengenai 

definisi merek terkenal. Akan tetapi ruang lingkup merek terkenal 

dapat dikaitkan dengan defisini pemilik merek yang tidak terdaftar 

pada bagian pembatalan yang diatur dalam Pasal 68 Ayat (2) UU 

Merek Tahun 2001 yang sekarang digantikan oleh Pasal 76 Ayat (2) 

UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Dalam penjelasan 

pasal tersebut pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan 

gugatan pembatalan merek. Pada UU Merek Tahun 2001 pengajuan 

permohonan diajukan kepada Direktorat Jendral, sedangkan dalam UU 

Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 pengajuan permohonan 

diajukan kepada Menteri. Yang dimaksud dengan pemilik merek tidak 

terdaftar yaitu pemilik merek yang memiliki etikad baik tetapi tidak 

terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi tidak terdaftar.  

Berdasarkan Penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

selain merek terkenal yang terdaftar, merek terkenal tidak terdaftar 

juga diberi hak yang sama untuk mengajukan pembatalan merek. Akan 

tetapi di dalam penjelasan pada Pasal 21 UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016 hanya menjelaskan mengenai penolakan 

pendaftaran merek saja, sedangkan penolakan pendaftaran merek 
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terkenal tidak dijelaskan secara rinci. Pada UU Merek Tahun 2001 

juga tidak menjelaskan mengenai defisini, kriteria, serta ciri-ciri merek 

terkenal. 

Dalam kasus ini penulis mengkategorikan merek Penggugat 

berdasarkan fakta dan kenyataan di lapangan, bahwa selain sebagai 

merek jasa ketenaran dan khualitas merek Graha Farma dan nama 

badan hukum PT Graha Farma milik Penggugat selalu melekat pada 

seluruh produk-produk yang dikeluarkannya yang telah dikenal luas 

dengan baik di kalangan konsumen khususnya disekitar wilayah Jawa 

Tengah dan DIY Yogyakarta maupun di seluruh wilayah Indonesia, 

setidak-tidaknya sejak pertama kali badan hukum Penggugat didirikan 

pada tanggal 21 September 1973 sebagaimana telah di umumkan 

dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 

1991  No. 63. 

 

b. Kriteria merek terkenal 

Seperti yang telah penulis tuliskan di atas dalam hal masing-

masing pihak memiliki merek yang sama dan masing-masing pihak 

dapat membuktian mereknya dengan menunjukkan merek tersebut 

telah terdaftar di Direktorat Merek, maka yang dapat dilakukan oleh 

Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan merek. 

Dalam kasus yang penulis angkat ini, gugatan Penggugat di Pengadilan 

Negeri terhadap Tergugat adalah gugatan pembatalan merek. Dasar 

hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 68 Ayat (1) UU Merek 
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Tahun 2001 yang sekarang digantikan oleh Pasal 76 Ayat (1) UU 

Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Dalam penjelasannya 

dijelaskan bahwa gugatan pembatalan merek harus diajukan oleh pihak 

yang berkepentingan kepada Direktorat Jendral/Menteri. 

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa penolakan 

permohonan pendaftaran terhadap merek yang memiliki persamaan 

pada pokoknya maupun persamaan untuk keseluruhannya pada merek 

terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis harus ditolak. 

Penolakan permohonan merek yang memiliki persamaan pada 

pokoknya maupun keseluruhannya dilakukan dengan memperhatikan 

pengetahuan umum masyarakat terhadap merek tersebut terkait dalam 

bidang usaha yang bersangkutan. 

Adapun demikian Pengadilan memiliki beberapa faktor yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan apakah suatu merek 

tersebut memiliki sifat daya pembeda dan terkenal diantaranya adalah 

sebagai berikut38 : 

1) Derajad sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya 

pembeda dari merek tersebut; 

2) Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan 

publisitas merek tersebut; 

3) Jangka waktu dan ruang lingkup pemakaian merek yang 

berakitan dengan barang atau jasa dari merek; 

4) Jaringan perdagangan barang atau jasa dari merek yang 

dipakai; 

5) Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan di mana 

merek tersebut dipakai; 

                                                             
38 Isan Budi Maulana dkk, 2000, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual 1, Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar Offset, hal. 97-98. 
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6) Sifat umum dan ruang lingkup pemakaian merek yang sama 

oleh pihak ketiga; dan 

7) Derajad pengakuan tas merek tersebut dari arena perdagangan 

dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan 

terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan; 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa kriteria 

merek terkenal menurut UU Merek Tahun 2001 dan UU Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa reputasi merek terkenal didapatkan dari promosi secara 

besar-besaran dan gencar serta investasi di beberapa negara 

didukung dengan pembuktian dimilikinya bukti pendaftaran merek 

dibeberapa negara tersebut. 

2. Bahwa masyarakat umum memiliki pengetahuan tentang merek di 

bidang usaha yang bersangkutan. 

 

Dalam UU Merek tahun 2001 dan UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016 pengaturan mengenai kriteria merek terkenal 

masih abstrak dan kurang jelas. Hal tersebut akan menimbulkan 

banyak penafsiran dalam menerjemahkan dan memahami peraturan 

tersebut. Sedangkan dalam Lex Specialist diatur mengenai kriteria 

merek terkenal yang lebih rinci, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 18 

Permen Hukum dan HAM Tahun 2016 sebagai aturan pelaksana dari 

UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. 
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c. Larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. 

Dalam pengaturannya, larangan persamaan mengenai merek 

terkenal diatur dalam Pasal 6 UU Merek Tahun 2001 yang sekarang 

digantikan dengan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 

2016. Berikut adalah rincian ketentuan tersebut : 

1) Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis 

Tahun 2016. 

Dalam pasal ini diuraikan mengenai persamaan dengan merek 

terkenal untuk barang sejenis. Selain itu ketentuan dalam pasal 

tersebut juga menyebutkan mengenai persamaan pada pokoknya. 

Persamaan pada pokoknya yaitu kemipiran yang disebabkan oleh 

adanya unsur dominan antara suatu merek dengan merek yang lain 

sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai 

bentuk, cara penempatan, cara penulisan, maupun cara bunyi 

ucapan pada merek yang bersangkutan. 

Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis juga menjelaskan 

mengenai pengaturan larangan mengenai persamaan dengan merek 

terkenal yang dimuat dalam Pasal 21 Ayat (4) UU Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016. Oleh karena itu Direktorat Jendral 

Hak Kekayaan Intelektual harus menolak permohonan pendaftaran 

merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun untuk 

keseluruhannya. 
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2) Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 

2016. 

Dalam pasal tersebut dijelaskan pengaturan mengenai larangan 

persamaan merek dengan nama orang terkenal. Ketentuan tersebut 

juga menjelaskan mengenai “nama badan hukum” yang digunakan 

sebagai merek dan terdaftar. Penggugat dalam gugatannya dapat 

menunjukkan bahwa merek milik Tergugat memiliki persamaan 

pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang sudah 

didaftarkan terlebih dahulu. Penggugat melalui gugatannya 

meminta Pengadilan untuk mencabut merek milik Tergugat, karena 

terbukti didaftarkan setelah merek Penggugat didaftarkan.  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual harus menolak 

permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan 

nama orang terkenal atau nama badan hukum yang digunakan 

sebagai merek bersangkutan. 

 

d. Kategori merek terkenal 

Merek terkenal memiliki dua kategori, diantaranya “famous 

marks” dan “wellknown marks”. Merek terkenal kategori famous 

marks mengharuskan merek tersebut terdaftar terlebih dahulu paling 

tidak di negara asalnya untuk perlindungan hukumnya. Sedangkan 

wellknown marks biasanya telah dilindungi tanpa membutuhkan suatu 
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pendaftaran terlebih dahulu. Selain itu, merek terkenal kategori 

wellknown marks dilindungi hanya untuk barang-barang yang telah 

didaftarkan saja, sedangkan merek terkenal kategori famous marks 

dapat dilindungi dari penggunaan merek yang belum didaftarkan untuk 

suatu produk/jasa yang tidak sejenis.  

Penggugat dalam kasus ini dapat membuktikan bahwa merek yang 

telah digunakan termasuk dalam kategori famous marks. hal tersebut 

dikarenakan cakupan pendaftaran merek Tergugat tidak cukup luas 

dibandingkan dengan merek yang telah didaftarkan oleh Penggugat. 

Oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat atas tindakan 

menyesatkan konsumen dan memiliki etikad tidak baik, dalam hal ini 

Tergugat dinyatakan memiliki maksud untuk mendompleng 

popularitas merek milik Penggugat. 

 

e. Pengajuan pembatalan merek atau gugatan atas pelanggaran 

merek. 

Dalam Pengaturannya baik dalam UU Merek Tahun 2001 maupun 

UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 telah 

mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang merasa dirugikan 

akibat adanya pelanggaran merek. Hal tersebut dilakukan dengan cara 

memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk mengajukan 

pembatalan maupun gugatan atas pelanggaran merek bersangkutan 

yang dijelaskan dalam Pasal 68 UU Merek Tahun 2001 serta Pasal 76 

UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Dalam penjelasan 
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pasal tersebut dikatakan bahwa pembatalan merek merupakan delik 

aduan yang diadukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan 

merasa dirugikan terhadap merek yang dimilikinya ke Pengadilan 

Niaga. UU Merek Tahun 2001 dan UU Merek dan Indikasi Geografis 

Tahun 2016 membedakan pemilik merek terdaftar dengan pemilik 

merek yang tidak terdaftar. Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa pihak 

yang memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan 

merek. Pihak berkepentingan yang dimaksud yaitu pemilik merek 

terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga dibidang konsumen, serta 

majelis/lembaga keagamaan. Sedangkan pemilik merek tidak terdaftar 

hanya dapat mengajukan gugatan pembatalan merek setelah 

permohonannya dikabulkan oleh Menteri penyelenggara urusan 

pemerintah di bidang Hukum seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 

angka 20 UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. 

Pada Pasal 68 Ayat (1) UU Merek Tahun 2001 dijelaskan bahwa 

alasan yang menjadi dasar pembatalan merek yaitu Pasal 4, 5, dan 6. 

Sedangkan Pasal 76 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 

2016 dasar pembatalan merek yaitu berdasarkan Pasal 20 dan/atau 

Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Pada Pasal 20 

UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 mengatur mengenai 

alasan absolute penolakan pendaftaran merek, sedangkan Pasal 21 UU 

Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 mengatur mengenai alasan 

relative terhadap penolakan pendaftaran merek. 
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Berkaitan dengan gugatan pembatalan merek, Pasal 69 Ayat (1) 

UU Merek Tahun 2001 diatur mengenai jangka waktu gugatan 

pembatalan merek, hal tersebut serupa dengan ketentuan pembatalan 

merek yang diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016. Dalam penjelasan pasal tersebut dapat 

diketahui bahwa jangka waktu gugatan pembatalan merek yaitu lima 

tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali jika merek tersebut 

didaftaran dengan itikad tidak baik.  

1) Gugatan atas pelanggaran merek 

Dalam pengaturannya, UU Merek dan Indikasi Geografis juga 

memberikan hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran 

merek yang diatur dalam Pasal 76 UU Merek tahun 2001 yang 

sekarang digantikan dengan Pasal 83 UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016. Dalam penjelasan pasal tersebut dapat 

diketahui bahwa pemilik merek terkenal yang telah terdaftar 

maupun belum terdaftar dapat mengajukan gugatan atas 

pelanggaran merek berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian 

semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek 

terkenal tersebut. Namun gugatan tersebut hanya dapat diajukan 

dengan alasan pihak lain tersebut menggunakan hak merek yang 

memiliki kesamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya atas 

produk yang tidak sejenis. Hal tersebut tidak cukup kuat bagi 

pemilik merek terkenal untuk memperoleh dasar hukum dalam 
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mengajukan gugatannya seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 

76 UU Merek Tahun 2001 yang sekarang telah diganti dengan 

Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Pasal 

tersebut menjelaskan mengenai gugatan pembatalan atas merek 

dengan mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa 

hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya 

maupun pada keseluruhannya dengan gugatan ganti rugi dan/atau 

penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

merek tersebut. 

Pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam Lex Specialist 

yang dimuat dalam Pasal 18 hingga Pasal 19 Permen Hukum dan HAM 

Tahun 2016 memiliki kesamaan pokok dengan perlindungsn hukum ysng 

diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis 

Tahun 2016 mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Secara 

lebih rinci dalam Lex Specialist diatur mengenai penolakan permohonan 

berdasarkan merek terkenal yang dimuat dalam pasal 19 Permen Hukum 

dan HAM Tahun 2016, yang diuraikan sebagai berikut : 

Pasal 19 

(1) Permohonan ditolak jika mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik 

pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (20 

huruf b dan huruf c dilakukan dengan mempertimangkan 

criteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

(2) Penolakan permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal 

untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi 

persyaratan tertentu. 
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(3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

meliputi : 

a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh 

pemilik merek terkenal terhadap permohonan; dan 

b. Merek terkenal yang sudah terdaftar. 

(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus 

memuat alasan dan disertai bukti yang cukup bahwa 

Permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau kesluruhannya untuk barang dan/jasa yang 

tidak sejenis dengan merek milik pemohon keberatan yang 

dimohonkan oleh pihak lain merupakan merek terkenal. 

 

Dalam kasus yang penulis angkat di tulisan ini, merek yang 

disengketakan adalah Graha Farma yang merupakan merek jasa. Merek 

jasa yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 UU Merek Tahun 2001 yang 

sekarang digantikan dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016, yaitu merek yang digunakan dalam jasa 

diperdagangkan oleh seseorang maupun beberapa orang. Orang yang 

dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 UU Merek dan Indikasi Geografis 

Tahun 2016 yaitu orang perseorangan atau badan hukum.  

Dalam kasus sengketa merek jasa Graha Farma, pihak yang 

terlebih dahulu mendaftarkan mereknya adalah pihak yang lebih kuat 

secara kedudukan hukum. Penggugat dalam kenyataannya merupakan 

pemilik merek jasa yang terkenal baik nama merek maupun khualitas 

merek atas produk-produk yang dikeluarkannya dan telah dikenal luas 

dengan baik dikalangan konsumen khususnya disekitar kawasan Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan diseluruh wilayah 

Indonesia, setidak-tidaknya sejak pertama kali badan hukum Tergugat 

didirikan yaitu pada tanggal 21 September 1973 sebagaimana telah 
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diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 

Agustus Tahun 1991 No. 63. Atas dasar fakta tersebut diatas penulis 

mengklarifikasikan merek GRAHA FARMA milik Penggugat sebagai 

merek terkenal. Dalam kasus ini pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan 

mereknya adalah Penggugat. Penggugat adalah pemilik dan pendaftar 

utama di Indonesia dari merek jasa Graha Farma, yang terdaftar pada 

direktorat merek, direktorat jendral Hak Kekayaan Intelektual, departemen 

hukum, dan Hak Asasi Manusia RI : 

a. Daftar No. 534274 Tanggal 1 April 2003 untuk melindungi jasa-jasa 

dalam kelas 40, antara lain ; pengadaan dan pembuatan obat-obatan. 

b. Daftar No. IDM 000034607 Tanggal 6 April Tahun 2005 untuk 

melindungi jasa-jasa dalam kelas 35, antara lain : “pertokoan, toko 

obat, apotik, optik, penjualan barang-barang (toko/grosir), pasar 

swalayan, perdagangan eceran, departemen store, penataan etalase 

toko, penyalurang contoh-contoh barang, akuntan, akutansi pembuatan 

laporan keungan, periklanan, keagenan periklanan, penyesuaian barang 

iklan dengan perkembangan baru, penyebarang barang iklan, 

penyewaan ruang iklan, analisis harga pokok barang, menjawab 

telepon (untuk pelanggan yang tidak ada di tempat ) , penilaian bisnis, 

pengaturan langganan surat kabar (untuk orang lain), bantuan 

manajemen bisnis, pelanggan, pemeriksaan laporan keuangan/audit, 

pemasangan poster, tata buku, penilaian perusahaan, konsultan niaga 

professional, informasi peniagaan, pencarian keterangan mengenai 
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suatu perusahaan, penyelidikan mengenai suatu perusahaan, konsultasi 

manajemen dan organisasi perusahaan, bantuan manajemen 

perusahaan, penelitian peniagaan, jasa-jasa pemindahan ketempat baru 

untuk perusahaan, badan informasi komersial, bantuan manajemen 

komersial atau industrial, penempatan gerbong barang dengan 

menggukan computer, konsultasi professional mengenai perusahaan, 

peragaan barang, pengiklanan penjualan melalui pos, reprofuksi 

dokumen, ramalan ekonomi, pakar efisiensi, agen penempatan tenaga 

kerja, penilaian tegakan pohon kayu, penyelenaggaraan pameran untuk 

tujuan niaga atau iklan, pengelolaan arsip dengan computer, penilaian 

mutu wol, agen impor-ekspor, konsultasi manajeman personalia, 

penelitian pemasaran, pengkajian pemasaran, jasa-jasa sebagai model 

untuk iklan atau promosi penjualan, penyewaan mesin dan 

perlengkapan kantor, pengumpulan pendapat, iklan yang dipasang 

diluar ruangan, penyiapan daftar gaji, pencarian pegawai, foto copy, 

pengolahan kata, hubungan masyarakat, penerbitan naskah publisitas, 

iklan radio, jasa-jasa pemindahan perusahaan penggandaan dokumen, 

promosi penjualan (untuk orang lain), penyaluran contoh-contoh 

barang, jasa-jasa sekretaris, penataan etalase toko, steno, pembuatan 

laporan keuangan, informasi statistic, penyiapan pajak, iklan televise, 

iklan niaga televise pengetikan, handicraft, agen pengerahan tenaga 

kerja asing/lokal (recruitmen service), konsultan pajak”.; dan  
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c. Daftar No. IDM00034608 Tanggal 6 April 2005 untuk melindungi 

jasa-jasa dalam kelas 44, antara lain : “rumah sakit, rumah sakit khusus 

telinga; hidung; tenggorokan dan bedah, rumah tempat pemulihan 

kesehatan, perawatan medis, perawatan kesehatan, jasa-jasa kdokteran, 

rumah penyembuhan, klinik sakit, klinik medis, bantuan medis, terapi 

jasmani, operasi plastik, klinik spesialis khusus dan umum, gawat 

darurat 24 jam, ruang rawat, klinik bersalin, klinik gigi, labotorium 24 

jam EKG, rontgent (x-ray), USG (ultrasonografi)”; 

 

Dalam hal merek terkenal sesuai dengan Pasal 83 UU Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016 mengatur mengenai gugatan atas 

pelanggaran merek, dalam hal ini merek yang didaftakarn oleh penggugat 

telah memiliki ketenaran. Merek yang digunakan Penggugat selalu 

melekat pada seluruh produk-produk yang dikeluarkannya dan telah 

dikenal luas dengan baik dikalangan konsumen, khususnya disekitar Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di seluruh wilayah 

Indonesia, setidak-tidaknya sejak pertama kali badan hukum Penggugat 

didirikan, yaitu pada tanggal 21 September 1973 sebagaimana telah 

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 

Agustus 1991 No. 63.  
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2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Graha Farma 

Ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 

dibandingkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. 

 

Sumber hukum tindak pidana dibidang Merek yaitu Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang 

menggantikan UU tentang merek yang lama yaitu Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 Tentang Merek. Dalam UU ini dimuat mengenai hukum 

pidana formil dan immateriil. Perlindungan tersebut diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Lingkup perlindungan hukum atas merek 

Perlindungan hukum atas merek diberikan oleh pemerintah kepada 

pemilik merek individu maupun badan hukum serta kepada konsumen. 

Perlindungan yang diberikan negara berupa hak ekslusif bagi pemilik 

merek yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat 

eksklusif tetapi juga memiliki keterbatasan, jangka waktu perlindungan 

merek diuraikan pada Pasal 28 UU Merek Tahun 2001 yang sekarang 

digantikan oleh Pasal 35 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis 

Tahun 2016. Dalam penjelasan kedua pasal tersebut, pengaturan 

mengenai jangka waktu perlindungan merek memiliki kesamaan yaitu 

selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Perbedaan yang terlihat pada 

UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 dibandingkan dengan 

UU Merek Tahun 2001 yaitu permohonan perpanjangan jangka waktu 
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perlindungan dapat dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik 

dalam bahasa Indonesia oleh kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan 

sebelum masa berlaku perlindungan merek itu berakhir atau 6 bulan 

setelah masa berlaku perlindungan merek berakhir dengan dikenai 

biaya dan denda sebesar biaya pendaftaran.  

Selain pemilik merek, konsumen juga berhak untuk mendapatkan 

perlindungan mengenai suatu produk yang tujuannya untuk 

menghindarkan dari penyesatan terhadap produk-produk tertentu yang 

diuraikan dalam Pasal 20 huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis 

Tahun 2016. Sedangkan dalam UU Merek Tahun 2001 tidak dijelaskan 

mengenai perlindungan terhadap konsumen. Adapun demikian dapat 

diketahui bahwa negara akan menolak setiap pendaftar merek yang 

memiliki etikad tidak baik dan bertujuan untuk menyesatkan 

konsumen.  

Dalam kasus yang penulis angkat dalam tulisan ini penggunaan 

merek yang sama oleh Tergugat selain merugikan konsumen juga 

merugikan Penggugat dalam hal mutu produk barang dan jasa. Oleh 

karena itu, dalam gugatannya Penggugat menyertakan estimasi 

kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. Penggugat menuntut ganti 

rugi kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada 

Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000.000,- ( Satu milyar lima 

ratus juta rupiah ) secara tunai dan seketika. Selain itu hakim juga 

menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk 
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membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima 

juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan 

pengadilan sampai Tergugat Rekonpensi melaksanakannya. Putusan 

No. 08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG tentang Graha Farma. Selain 

daripada itu Tergugat Rekonpensi juga harus membayar keseluruhan 

beban perkara sebesar Rp. 1.559.000,- (satu juta lima ratus lima puluh 

Sembilan ribu rupiah) yang telah di putuskan oleh hakim, berikut 

adalah rincian biaya-biaya beban perkara: 

1. Administrasi   : Rp.    50.000,- 

2. Panggilan-panggilan  : Rp. 1.500.000,- 

3. Redaksi   : Rp.      3000,- 

4. Materai   : Rp.       6000,- 

Total………………..... Rp. 1.559.000,- 

 

b. Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak 

 Setiap negara memiliki sistem pendaftaran merek yang berbeda-

beda, di Indonesia sistem pendaftaran merek yang dianut yaitu sistem 

first to file yang menitik beratkan pada pendaftaran merek sejak 

pertama kali. Pendaftar merek pertama memiliki hak penuh atas merek 

yang telah didaftarkannya, yaitu hak ekslusif bagi pemegang merek 

yang di jelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016, sedangkan dalam UU Merek Tahun 2001 tidak 

menjelaskan mengenai hak eksklusif bagi pemegang merek. Jika 

pemilik merek yang mendaftarkan mereknya terbukti tidak 
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mendaftarkan mereknya pertama kali maka pemilik merek tersebut 

tidak memenuhi syarat dan ijin pendaftaran merek dan harus 

dibatalkan demi hukum, hal tersebut dijelaskan Pasal 68 hingga Pasal 

72 UU Merek Tahun 2001 yang sekarang digantikan dengan Pasal 76 

hingga Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Dalam 

penjelasan pasal diatas, pembatalan merek menitik beratkan pada 

merek kolektif terdaftar yang diajukan oleh pihak berkepentingan. 

Pembatalan merek pada UU Merek Tahun 2001 serta UU Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016 pada prinsipnya mengatur mengenai 

hal yang sama, yaitu merek harus dibatalkan demi hukum dan dengan 

segala akibat hukumnya jika memiliki etikad tidak baik dengan 

maksud meniru/menjiplak atau membonceng merek terkenal yang 

telah terdaftar. Selain itu dalam kedua UU tersebut diatas mengatur 

jangka waktu pengajuan pembatalan merek selama 5 tahun terhitung 

sejak tanggal pendaftaran merek. 

 

c. Sanksi pidana 

 Seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan diatas mengenai 

syarat pendaftaran atau merek yang ditolak maka tentunya juga ada 

sanksi yang diatur guna menertibkan pemilik merek dalam 

menggunakan merek yang dimilikinya dengan bijak. Pengaturan 

mengenai sanksi tersebut diuraikan dalam Pasal 90 hingga Pasal 95 

UU Merek Tahun 2001 yang sekarang digantikan oleh Pasal 100 

hingga Pasal 103 UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Dari 
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penjelasan pasal-pasal diatas dijelaskan bahwa tindak pidana 

pemalsuan terhadap merek merupakan delik aduan, sehingga apabila 

tidak ada yang melapor maka tidak akan ada tindak pidana. Pengaturan 

mengenai besaran ganti kerugian pada UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016 diatur lebih besar dibandingkan pada UU Merek 

Tahun 2010. Besaran maximum pidana denda pada UU Merek Tahun 

2001 yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan 

pada UU Merek dan Indikasi Geografis sebesar Rp.5.000.000.000,- 

(lima milyar rupiah). Selain dari pada itu terdapat beberapa unsur-

unsur yang tersirat dalam bahasan ayat diatas mengenai merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, yaitu 

unsur subjektif dan objektif.39 

a. Unsur objektif 

1) Kesalahan : dengan sengaja 

 Pembuat dengan sadar atau mengetahui bahwa merek untuk 

barang dan/atau jasa telah terdaftar milik pihak lain, akan tetapi 

perbuatan itu tetap dilakukan sehingga merupakan perbuatan 

tercela dan termasuk dalam kategori telah melawan hukum. 

b. Unsur ojektif 

1) Melawan hukum : tanpa hak 

 Pembuktian dari sifat melawan hukum berarti membuktikan 

bahwa sipembuat tidak mendapatkan izin dari pemegang merek 

                                                             
39 Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Penyerangan 

Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, 

Malang : Bayumedia Publishing, hal. 148-150. 



131 
 

yang telah terdaftar. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika tidak 

ditemukannya perjanjian-perjanjian khusus antara Tergugat 

dengan si pemegang merek terdaftar dalam hal menggunakan 

suatu merek tersebut. Dalam hal ini unsur melawan hukum 

terhadap penggunaan merek tanpa seijin pemilik merek telah 

terbukti. 

2) Perbuatan : Menggunakan 

 Unsur perbuatan dirumuskan dengan kata menggunakan 

merek terdaftar dari pihak lain. Hal tersebut tidak dapat 

dibuktikan tanpa ada bukti secara konrit perwujudannya. 

Wujud konkrit dari menggunakan merek terdaftar pihak lain 

misalnya mencetak dengan mencantumkan suatu merek dagang 

yang memiliki persamaan pada pokok maupun keseluruhannya 

dengan merek terkenal tersebut. 

3) Objek : merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis 

yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. 

 Unsur objek tindak pidana yaitu merek yang secara 

keseluruhan memiliki kesamaan pada merek terdaftar milik 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Merek yang sama 

keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain artinya suatu 

merek tersebut digunakan oleh Tergugat baik berupa gambar, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna dan sebagainya persis 
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seperti merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Untuk 

membuktikan suatu merek tidak termasuk dalam kategori 

meniru atau membonceng pihak lain maka harus diuktikan 

keabsahannya dengan cara pengecekan terhadap Dirjen HaKI 

dan apakah suatu merek tersebut telah memiliki sertifikat 

merek. 

Dalam pelaksaannya, sengketa pembatalan merek GRAHA 

FARMA antara Penggugat dan Tergugat yang diputuskan hakim menitik 

beratkan pada pembatalan merek yang mamiliki etikad tidak baik yang 

dijelaskan dalam Pasal 4 UU Merek Tahun 2001 yang sekarang diganti 

oleh Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. 

Dari penjelasan kedua pasal diatas mengatur hal yang sama, yaitu 

pendaftar merek yang memiliki maksud untuk meniru/menjiplak dan 

mendompleng merek terkenal terdaftar berarti memiliki etikad tidak baik 

dan merek tersebut haruslah dibatalkan atau ditolak.  

Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama dari merek jasa 

GRAHA FARMA merasa keberatan dengan tindakan Tergugat yang telah 

mendaftarkan dan menggunakan merek “GRAHA FARMA” , Daftar No. 

IDM000033021 tanggal 29 Maret 2005 kelas 44 : “jasa apotik” yang 

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek jasa “GRAHA 

FARMA” dan nama badan hukum PT. GRAHA FARMA terkenal milik 

Penggugat. Seperti yang penulis jelaskan diatas, dapat dibuktikan bahwa 

Penggugat merupakan pemilik, pendaftar pertama, dan satu-satunya di 
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Indonesia dari merek jasa GRAHA FARMA. Dalam hal ini merek milik 

Penggugat telah didaftarkan terlebih dahulu, Penggugat menggunakan 

merek GRAHA FARMA yang terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat 

Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI : Daftar No.534274 tanggal 1 April 2003. 

Mengenai bukti-bukti serta saksi yang telah dihadirkan oleh kedua 

belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Unsur kata GRAHA 

FARMA pada merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya 

baik dalam penulisan, perkataan, maupun bunyi ucapan dengan nama 

badan hukum PT. GRAHA FARMA milik Penggugat yang telah didirikan 

terlebih dahulu sejak 21 September 1973. Atas dasar ini Penggugat 

memiliki hak untuk mengajukan pembatalan merek terhadap Tergugat 

dengan alasan Penggugat mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Selain 

itu gugatan pembatalan merek Tergugat oleh Penggugat didasarkan pada 

dalil yang menyatakan bahwa “permohonan ditolak jika diajukan oleh 

pemohon yang beritikad tidak baik”. Dalam hal ini Tergugat tidak dapat 

dipungkiri lagi memiliki etikad tidak baik karena telah menjiplak/meniru, 

membonceng pada ketenaran merek terkenal milik Penggugat. Hal tersebut 

sesuai dengan Pasal 4 UU Merek Tahun 2001 yang sekarang digantikan 

dengan Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. 

Pada penjelasannya, kedua pasal tersebut mengatur mengenai hal yang 

sama yaitu permohonan akan ditolak jika pemohon mengajukan mereknya 

memiliki etikad tidak baik dengan maksud meniru/menjiplak dan 
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mendompleng merek yang telah terlebih dahulu terdaftar. Selain dari pada 

itu merek yang dimiliki oleh Tergugat harus dibatalkan demi hukum 

karena telah bertentangan dengan Pasal 20 huruf b, c, dan e dengan alasan 

penyesatan terhadap konsumen akibat merek milik Tergugat memiliki 

persamaan pada pokok maupun pada keseluruhannya dengan Penggugat 

dan tidak memiliki daya pembeda. 

Pada putusan hakim Pengadilan Negeri/Niaga Semarang 

No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG dalam putusannya tindakan 

Tergugat dikualifikasikan sebagai persaingan curang yang dapat 

menyesatkan masyarakat. Selanjutnya hakim memutuskan gugatan 

Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekonpensi dapat dikabulkan 

untuk seluruhnya, maka pihak yang kalah yaitu Tergugat. Putusan hakim 

tersebut diatas dapat penulis uraikan dalam beberapa poin, antara lain : 

i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

ii. Menyatakan bahwa, Penggugat sebagai pendaftar dan pemilik utama 

merek GRAHA FARMA di Indonesia; 

iii. Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus untuk 

merek dengan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal Penggugat 

di Indonesia; 

iv. Menyatakan bahwa, merek GRAHA FARMA Tergugat daftar 

No.IDM000033021 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal milik 

Penggugat 
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v.Menyatakan bahwa, pendaftaran merek GRAHA FARMA Tergugat 

pada Direktorat Merek memiliki etikat tidak baik; 

vi. Membatalkan pendaftaran merek GRAHA FARMA daftar 

No.IDM000033021 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat 

Merek dengan segala akibat hukumnya; 

vii. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada 

Direktorat Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen 

HKI) guna pelaksanaan putusan ini; 

viii. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati putusan Pengadilan 

Niaga dengan mencatat pembatalan merek GRAHA FARMA daftar 

No.IDM000033021 atas nama Tergugat serta mengumumkan pada 

Daftar Umum Merek di Direktorat Merek. 

 

Selain dari pada itu putusan hakim dalam sengketa kasus Graha 

Farma menjatuhkan hukuman ganti kerugian terhadap Tergugat atas 

perbuatannya yang melawan hukum, akibat perbuatannya Penggugat telah 

mengalami kerugian baik dalam hal materiil maupun immateriil, yaitu : 

a. Kerugian materiil 

Bahwa Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2003 sampai tahun 2007  

dengan adanya somasi sampai adanya gugatan ini menderita kelelahan, 

ketegangan dan harus berobat secara fisik maupun psykis, harus 

berkonsultasi hukum, mencari perlindungan dan biaya yang telah 

dikeluarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
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b. Kerugian immateriil 

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi, berupa 

ketakutan, ketegangan, stress, kehilangan waktu meskipun tidak dapat 

dinilai dengan uang, namun cukup layak dan adil sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga kerugian yang timbul 

akibat maerial dan immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar 

lima ratus juta rupiah).  

 

Adapun demikian Penggugat Rekonpensi meragukan itikad baik 

dari Tergugat Rekonpensi untuk melakukan putusan Pengadilan secara 

suka rela, maka Penggugat Rekonpensi memohon Tergugat Rekonpensi 

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta 

rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi amar putusan sampai dengan 

Tergugat Rekonpensi Melaksanakannya. Dengan demikian  

Dalam putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang maka gugatan 

Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan membebankan semua 

biaya ganti kerugian dan biaya perkara yang timbul. Putusan 

No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG tentang Graha Farma telah sesuai 

dengan ketntuan pidana pada Pasal 100 hingga Pasal 103 UU Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016, dengan menjatuhkan total denda pidana 

berdasarkan kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat 

kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang 

harus dibayar seketika. 
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3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara  No. 

08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG Tentang Graha Farma ditinjau 

dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Dibandingkan dengan 

Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

 

Putusan hakim merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh 

hakim di dalam persidangan. Dalam keputusannya hakim harus 

menentukan apakah seseorang tersebut layak untuk dihukum atau tidak 

karena perbuatannya beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak 

yang kalah di persidangan. Putusan yang ditetapkan oleh hakim pada saat 

memutus suatu perkara di persidangan tersebut memiliki kekuatan hukum 

yang tetap. Berdasarkan Pasal 178 HIR setelah dilakukan pemeriksaan 

maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk 

menyusun putusannya dalam sidang musyawarah untuk mengambil 

putusan yang akan dijatuhkan.40 Di dalam sidang musyawarah 

(raadkamer) hakim menyusun putusan yang nantinya akan digunakan 

untuk memutus perkara terkait, putusan hakim tersebut yaitu het besluit.  

Untuk memutuskan suatu perkara yang diselesaikan di Pengadilan, 

tentunya hakim memerlukan beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan 

dalam mempertimbangkan putusannya. Dalam memutus suatu perkara 

aspek terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta-fakta yang 

                                                             
40 Dja’is, Mochammad dan RMJ. Koosmargono, 2011, Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi. 

Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 181. 
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terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim harus menggali 

nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nila-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang terdapat di dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat dijadikan 

acuan oleh hakim yaitu berupa peraturan perundang-undangan beserta 

peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), ilmu 

pengetahuan/ajaran para ahli, serta yurisprudensi.41 Pertimbangan hakim 

merupakan aspek yang sangat penting dalam memutus suatu perkara, oleh 

karena itu putusan hakim harus teliti, bijak, cermat, serta titdak merugikan 

pihak yang bersangkutan.  

Selain itu, di dalam pemeriksaan suatu perkara  hakim juga 

memerlukan adanya pembuktian baik yang diajukan oleh Penggugat 

maupun Tergugat yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk 

memutus suatu perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh suatu 

kepastian hukum dimuka persidangan tentang kebenaran mengenai suatu 

peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk menguatkan hak perdatanya 

yang dapat dikemukakan secara lisan maupun tertulis. 

Dalam putusan perkara No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG 

tentang Graha Farma hakim tentunya mempertimbangkan beberapa hal 

yang digunakan sebagai acuan untuk memutuskan suatu perkara di 

Pengadilan, hal tersebut antara lain : 

 

 

                                                             
41 Internet, 12 Juni 2018, http://hasanudinnoor.blogspot.com/2012/12/pertimbangan-hukum-

hakim-dalam-putusan.html?m=1 
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a. Permohonan atau gugatan 

Dalam kasus PT GRAHA FARMA melawan Hargiyani, PT 

GRAHA FARMA sebagai Penggugat memohon agar Pengadilan 

Negeri Semarang berkenan memutuskan : 

i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

ii. Menyatakan bahwa, Penggugat sebagai pendaftar dan pemilik 

pertama dari merek jasa GRAHA FARMA di Indonesia untuk jasa-

jasa yang termasuk dalam kelas 35; 

iii. Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus 

untuk merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal 

Penggugat di Indonesia; 

iv. Menyatakan bahwa, merek GRAHA FARMA Tergugat daftar No. 

IDM000033021 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal milik 

Penggugat; 

v. Menyatakan bahwa, pendaftaran merek GRAHA FARMA 

Tergugat pada Direktorat Merek mempunyai itikad tidak baik; 

vi. Membatalkan pendaftaran merek GRAHA FARMA daftar No. 

IDM000033021 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat 

dengan segala akibat hukumnya; 

vii. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Semarang untuk segera 

menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Merek, 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ( Dirjen HKI ) huna 
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pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-

Undang Merek; 

viii. Memerintahkan Direktort Merek untuk mentaati Putusan 

Pengadilan Niaga dengan mencatat pembatalan merek GRAHA 

FARMA daftar No. IDM000033021 atas nama Tergugat serta 

mengumumkan pada Daftar Umum merek di Direktorat Merek; 

ix. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara: 

Atau apabila Pengadilan Niaga Semarang berpendapat lain mohon 

putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bonno ). 

 

Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan Penggugat, 

menimbang bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada 

pokoknya adalah gugatan pembatalan merek. Adapun penjelasannya 

karena Penggugat sebagai pemilik dan sebagai pendaftar pertama 

merek jasa “GRAHA FARMA” , keberatan dengan tindakan Tergugat 

yang telah mendaftarkan dan menggunakan merek “GRAHA 

FARMA” Daftar No. IDM000033021 tanggal 29 Maret 2005 kelas 44 

yaitu : “Jasa Apotik” yang mempunyai persamaan pada pokoknya 

dengan merek jasa “GRAHA FARMA” dan nama badan hukum “PT. 

GRAHA FARMA” terkenal milik Penggugat.  

Menurut Penggugat “GRAHA FARMA” selain dipakai 

sebagai merek juga merupakan nama badan hukum yang selalu 

melekat pada seluruh produk-produk Penggugat di bidang obat-obatan 

sejak tahun 1973, sehingga telah terkenal di daerah Jawa Tengah dan 
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Yogyakarta bahkan di Indonesia. Dengan demikian merek Tergugat 

memiliki persamaan pada pokoknya baik dalam penulisan , perkataan, 

maupun  bunyi ucapannya dengan merek milik Penggugat.  

Selain itu, jenis jasa dari merek “GRAHA FARMA” milik 

Tergugat sama dengan jenis jasa dari merek Graha Farma milik 

Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk kelas 40 dan 

kelas 35. Jenis jasa Tergugat merupakan jasa-jasa komplementer (yang 

digunakan bersama-sama, saling terkait, dan melengkapi) dengan 

merek “GRAHA FARMA” milik Penggugat. Dengan demikian, 

Tergugat telah bertindak dengan itikad tidak baik, karena telah 

menjiplak/meniru, membonceng pada ketenaran merek terkenal 

Penggugat, sehingga merek Tergugat harus dinyatakan batal atau 

setidak-tidaknya dibatalkan.  

Dalam hal ini penulis menemukan dalam putusan No. 

08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.Smg. bahwa hakim mengabulkan 

gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Selain itu dalam putusan 

tersebut hakim menyatakan bahwa Penggugat sebagai pendaftar dan 

pemilik pertama dari merek jasa Graha Farma di Indonesia untuk jasa-

jasa yang termasuk dalam kelas 35. Selanjutnya di dalam putusan 

hakim No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.Smg mengatakan bahwa 

Penggugat memiliki hak tunggal/khusus untuk merek dan nama badan 

hukum Graha Farma terkenal Penggugat di Indonesia. 
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Oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat 

dalam rekonpensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak 

yang kalah yaitu Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam 

rekonpensi harus dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang 

timbul dalam sengketa perkara Graha Farma. Dalam konpensi 

dijelaskan bahwa : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan bahwa, Penggugat sebagai pendaftar dan pemilik 

pertama dari merek jasa GRAHA FARMA di Indonesia untuk jasa-

jasa yang termasuk dalam kelas 35; 

3. Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus 

untuk merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal 

Penggugat di Indonesia; 

4. Menyatakan bahwa, merek GRAHA FARMA Tergugat daftar No. 

IDM000033021 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

merek dan nama badan hukum GRAHA FARMA terkenal milik 

Penggugat; 

5. Menyatakan bahwa, mendaftarkan merek Graha Farma Tergugat 

pada Direktorat Merek mempunyai itikad tidak baik; 

6. Membatalkan pendaftaran merek GRAHA FARMA daftar No. 

IDM000033021 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Direktorat 

Merek dengan segala akibat hukumnya; 
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7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada 

Direkorat Merek. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual 

(Dirjen HKI) guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Merek. 

8. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati Putusan 

Pengadilan Niaga dengan mencatat pembatalan merek GRAHA 

FARMA daftar No. IDM000033021 atas nama Tergugat serta 

mengumumkan pada Daftar Umum Merek di Direktorat Merek. 

 

b. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik surat, saksi, saksi 

ahli, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 

Yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara “GRAHA 

FARMA”  selain permohonan atau gugatan suatu perkara yakni bukti-

bukti yang diajukan oleh para pihak baik surat, saksi, saksi ahli, serta 

fakta-fakta yang terungkap di dalam pengadilan. Bukti-bukti 

permohonan maupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat maupun 

Tergugat untuk memperkuat dalil masing-masing pihak dalam kasus 

“GRAHA FARMA” tentunya sudah dijelaskan oleh penulis dalam 

penjelasan pada paragraf diatas. Selain bukti permohonan maupun 

gugatan yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, Penggugat juga 

mengajukan surat-surat lain untuk menguatkan dalil-dalilnya yang 

diuraikan sebagai berikut : 
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1. Fotocopy surat No. 40 tanggal 21 September  1973 Maria Theresia 

Budisantoso, SH., Notaris di Sala, tentang akta pendirian Badan 

Hukum PT. Graha Fajar Farmceuticallboratories disingkat PT. 

Graha Farma, diberi tanda bukti P – 1 ; 

2. Fotocopy surat tambahan Berita Negara R>I tanggal 06 Agustus 

1991 No. 63 tentang Akta pendirian PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) nomor 40, diberi 

tanda bukti P – 2 ; 

3. Fotocopy surat sertipikat Merek No. 534274 tanggal 01 April 2003 

Klas jasa 40 nama PT. Graha Fajar Farmaceuticallboratories (PT. 

Graha Farma), diberi tanda bukti P – 3 ; 

4. Fotocopy surat sertipikat Merek Daftar No. IDM000000034607 

tanggal 06 April 2005 Klas jasa 35 nama PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ), diberi tanda bukti    

P – 4 ; 

5. Fotocopy surat sertipikat Merek Daftar No. IDM000000034608 

tanggal 06 April 2005 Klas jasa 44 nama PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ), diberi tanda bukti    

P – 5 ; 

6. Fotocopy surat sertipikat Merek Daftar No. 503882 tanggal 28 

April 2002 Klas jasa 38 nama PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ), diberi tanda bukti    

P – 6; 
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7. Fotocopy surat Faktor penjualan dari PT. Graha Farma ditujukan 

kepada PT. Belibis Muda Perkasa Jl. Rambutan No. 16 Palembang 

tanggal 07/06/2007 No. Faktur Pajak : 010.000-07.00001022, 

diberi tanda bukti P – 7.1 ; 

Fotocopy surat faktur penjualan dari PT. Graha Farma ditujukan 

kepada PT. Tri Sapta Jaya Jl. Rawa Grlam 17 No. 6 Cakung 

Jakarta Timur tanggal 18/06/2007 No. Faktur Pajak : 010.000-

07.00001051, diberi tanda bukti P – 7.2 ; 

Fotocopy surat Faktur penjualan dari PT. Graha Farma ditujukan 

kepada PT. Indomarta Primatama Pontianak tanggal 22/06/2007 

No. Faktur Pajak : 010.000-07.00001060, diberi tanda bukti            

P – 7.3; 

Fotocopy surat Faktur penjulan dari PT. Graha Farma ditujukan 

kepada PT. Rosa Nugraha Abadi, andar Lampung tanggal 

28/06/2007 No. Faktur Pajak : 010.000-07.00001078, diberi tanda 

bukti P – 7.4 ; 

Fotocopy surat Faktur penjualan PT. Graha Farma ditujukan 

kepada PT. Unggul Jaya Ciptausaha Manado tanggal 28/06/2007 

No. Faktur Pajak : 010.000-07.00001080, diberi tanda bukti           

P – 7.5; 

Fotocopy surat Faktur penjualan dari PT. Graha Farma ditujukan 

kepada PT. Cista Kirana Mandiri Denpasar Bali tanggal 
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29/06/2007 No. Faktur Pajak : 010.000-07.00001083, diberi tanda 

bukti P – 7.6 ; 

8. Sampul obat merek Cortigra Krim, diberi tanda bukti P – 8.1 ; 

Sampul obat merek Flamigran, diberi tanda bukti P – 8.2 ; 

Sampul obat merek Flunax, diberi tanda bukti P – 8.3 ; 

Sampul obat merek Graxine, diberi tanda bukti P – 8.4 ; 

Sampul obat merek Moxigra, diberi tanda bukti P – 8.5 ; 

Sampul obat merek Tokasid, diberi tanda bukti P – 8.6 ; 

Sampul obat merek Hiopar, diberi tanda bukti P – 8.7 ; 

Sampul obat merek Gralixa, diberi tanda bukti P – 8.8 ; 

Sampul obat merek Grafadon, diberi tanda buktu P – 8.9; 

9. Sampul obat merek Atmacid, diberi tanda bukti P – 9.1 ; 

Sampul obat merek Grafadon Acetaminophenum, diberi tanda 

bukti P – 9.2 ; 

Sampul obat merek Grahabion, diberi tanda bukti P – 9.3 ; 

Sampul obat merek Grathon, diberi tanda bukti P – 9.4 ; 

Sampul obat merek Floxigra, diberi tanda bukti P – 9.5 ; 

10. Fotocopy surat tanggal 5 Januari 1987 No. 039/AA/III/1987 

dikeluarkan dari Departemen Kesehatan R.I., tentang Persetujuan 

Produksi obat jadi bentuk talet dan kapsul, diberi tanda bukti         

P – 10; 

11. Fotocopy surat tanggal 29 Juli 2000 No. 70/11. 16/PB/VII/2000 

dikeluarkan dari Kanwil Departemen Perindustrian dan 
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Perdagangan Propinsi Jawa Tengah., tentang Surat Izin Usaha 

Perdagangan ( SIUP ) Besar, diberi tanda bukti P – 11 ; 

12. Fotocopy surat tanggal 20 Desember 2004 No. 111600787 

dikeluarkan dari Kanwail Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan Propinsi Jawa Tengah tentang Angka Pengenal 

Importir-Umum ( API-U ), diberi tanda bukti P – 12 ; 

13. Fotocopy surat tanggal 06 Juni 1994 No. 898/CPOB/A/VI/94 dari 

Departemen Kesehatan R.I. Dirjen. Pengawasan Obat dan 

Makanan ditijukan kepada PT. Graha Farma diberikan sertipikat 

cara pembuatan obat yang baik tentang bentuk sediaan Kapsul 

keras Antibiotika, diberi tanda bukti P – 13 ; 

14. Fotocopy surat tanggal 06 Juni 1994 No. 892/CPOB/A/VI/94 dari 

Departemen Kesehatan R.I. Dirjen. Pengawasan Obat dan 

Makanan ditujukan kepada PT. Graha Farma diberikan sertipikat 

cara pembuatan obat yang baik tentang bentuk sediaan tablet biasa 

non Antibiotika, diberi tanda bukti P – 14 ; 

15. Fotocopy surat tanggal 06 Juni 1994 No. 895/CPOB/A/VI/94 dari 

Departemen Kesehatan R.I. Dirjen. Pengawasan Obat dan 

Makanan ditujukan kepada PT. Graha Farma diberikan sertipikat 

cara pembuatan obat yang baik tentang bentuk sediaan cairan obat 

luar non Antibiotika, diberikan tanda bukti P – 15 ; 
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Adapun demikian, selain mengajukan bukti-bukti berupa surat-

surat, Penggugat juga mengajukan dua (2) orang saksi dan seorang 

saksi ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah untuk 

menguatkan dalil-dalilnya yang masing-masing pokoknya 

menerangkan sebagai berikut : 

1. Saksi : TJIOE TJAW DJIANG 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan 

Tergugat ; 

- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak sedang 

menerima gaji dari pihak Penggugat maupun Tergugat ; 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi mula-lula 

mencari pekerjaan menawarkan sebagai penjual jasa percetakan 

dan Penggugat selanjutnya menggunakan jasa saksi untuk 

mencetak brosur dan nota, surat jalan, faktur, surat tagihan dari 

PT. Graha Fajar Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) ; 

- Bahwa saksi mengetahui PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) sejak tahun 1999 

sampai sekarang ; 

- Bahwa PT. Graha Fajar Farmaceuticallboratories ( PT. Graha 

Farma ), berkedudukan di Jl. Dr. Rjiman No. 296 

Surakarta/Solo ; 
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- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) berusahan 

dibidang obat ; 

- Bahwa saksi mengerjakan brosur lebih kurang 20 jenis sampul 

obat per bulan sesuai order yang saksi terima, dan masih ada 

percetakan lain yang mengerjakan ; 

- Bahwa saksi setiap bulan menerima order dan dapat mencetak 

sebanyak kurang lebih 300.000 brosur per bulan ; 

- Bahwa setiap brosur yang saksi cetak ada logo GF. PT. Graha 

Farma, Solo-Indonesia yang dicetak dengan tinta hitam ; 

- Bahwa saksi tidak tahu PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) mempunyai 

sertipikat atau tidak ; 

- Bahwa saksi tidak tahu PT. Graha Fajar 

Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) mempunyai 

apotik atau tidak ; 

- Bahwa saksi tidak tahu obat yang dikeluarkan oleh PT. Graha 

Fajar Farmaceuticallboratories ( PT. Graha Farma ) itu obat 

terkenal atau tidak ; 
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2. Saksi : SOEDARTO SOEDARSONO 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan 

Tergugat ; 

- Bahwa saksi adalah distributor prodok obat sejak tahun 1990 

sampai sekarang untuk Wilayah Jawa Tengah ; 

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Graha Farma berusaha 

dibidang lat kesehatan dan memproduksi obat-obatan ; 

- Bahwa saksi tidak tahu untuk usaha bidang lain 

- Bahwa saksi sejak tahun 2004 menjadi distributor tunggal PT. 

Graha Farma yang kemudian dipasarkan oleh bagian 

pemasaran ke apotik-apotik di Wilayah Jawa Tengah dan 

Yogyakarta ;  

- Bahwa untuk tenaga penyalur sebanyak lebih kurang 10 

(sepuluh) orang ; 

- Bahwa sepengetahuan saksi merek obat PT. Graha Farma 

adalah merupakan obat terkenal ; 

- Bahwa saksi pada tahun 2003 – 2004 tidak mendengar ada 

apotik Graha Farma ; 

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Graha Farma punya apotik 

atau tidak ; 
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3. Saksi Ahli : IGNATIUS M.T SILALAHI, SH 

- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang merek, apabila 

pemilik merek pindah alamat, maka perubahan alamat tersebut 

harus/wajib diajukan dengan permohonan pencatatan pada 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ; 

- Bahwa kalau tidak diajukan memang tidak diatur sangsi 

hukumnya ; 

- Bahwa apotik dan toko obat merupakan satu bidang usaha yang 

saling terkait dengan bidang usaha pembuatan obat/pabrik obat, 

apa bila ada merek yang terdaftar terlebih dahulu seperti milik 

Penggugat yang terdaftar terlebih dahulu dan ternyata kalau ada 

pihak lain yang mempergunakan merek yang sama atau mirip, 

maka jelas akan merugikan pihak lain yang menggunakan 

merek yang sama atau mirip, maka jelas akan merugikan 

pemilik merek yang lebih dahulu, dan dapat dikategorikan 

beritikad tidak baik juga dapat menyesatkan masyarakat, 

seperti contoh suatu merek dari produk lain kemudian 

dipergunakan oleh pihak lain sebagai toko kain hal demikian 

sudah dikatagorikan sudah beritikat tidak baik dan akan 

merugikan masyarakat ; 

- Bahwa saksi tahu ada PT. Graha Fajar Farmaceuticallboratories 

( PT. Graha Farma ) , dn terdaftar Haki kapan lupa ; 
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- Bahwa sesuai dengan pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu dalam melakukan 

pemeriksaan substantive yang dilakukan oleh pemeriksaan 

merek oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual kalau 

terjadi pendaftaran merek yang menyerupai badan hukum milik 

orang lain terkecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, 

maka Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual berhak 

menolak permohonan ; 

- Bahwa potik termasuk klasifikasi klas jasa 35 ; 

- Bahwa untuk proses pendaftaran merek mana yang dahulu itu 

yang akan diutamakan ; 

- Bahwa dalam Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual 

tidak terdapat merek yang terkenal maupun tidak terkenal ; 

 

Berdasarkan kesaksian dari para saksi dan saksi ahli dari 

Penggugat di atas, Tergugat juga telah mengajukan surat-surat bukti 

untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam sengketa kasus 

Graha Farma untuk melawan Pengggugat dalam persidangan, hal 

tersebut dimuat sebagai berikut : 

1. Fotocopy sertipikat merek tanggal 29 Maret 2005 dikeluarkan oleh 

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual atas nama pemilik Hargiyani, 

alamat Jl. Pringgokusumen 16 A Rt.017/004 Kelurahan 

Pringgokusunab Gedongtengen Yogyakarta, kelas barang/Jasa 44, 

diberi tanda bukti T – 1 ; 
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2. Fotocopy surat tanggal 16 Januari 2003 dikeluarkan oleh Kepala 

Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Kabupaten Sleman 

tentang sertipikat izin gangguan ( HO ) No.503/4602/HO/2003 atas 

nama Hargiyani alamat Jl. Pringgokusuman 16 A Rt.017/004 

Kelurahan Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta, badan 

usaha Perorangan Graha Farma , tempat usaha Jl. Laksda 

Adisucipto Km.6 No. 15 Nrntak Caturtunggal Depok Sleman jenis 

usaha Apotik, diberi tanda bukti T – 2 ; 

3. Fotocopy surat tanggal 20 Maret 2003 No. 503/0424/DKS.2003 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan PEmerintah Kabupaten 

Sleman tentang izin Apotik Graha Farma, alamat Jl. Laksda 

Adisucipto Km.6 No. 15 Sleman, serta lempoiran Rekomendasi 

tanggal 31 Desember 2002 No. 503/00/11, hal izin tempat usaha ( 

HO ), diberi tanda bukti       T – 3 ; 

4. Fotocopy surat tanggal 6 Februari 2006 No. 120225204587 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 

Pemerintah Kabupaten Sleman tentang nama perusahaan Graha 

Farma, diberi tanda bukti T – 4 ; 

5. Fotocopy surat tanggal 6 Februari 2006 No. 

503/83/1797/PK/II/2006 dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal Pemerintah 

Kabupaten Sleman tentang Surat Izin Usaha ( SIUP ) berlaku 
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sampai dengan 06 Februari 2009 nama perusahaan Apotik Graha 

Farma, diberi tanda bukti T – 5 ; 

6. Fotocopy surat Nomor Wajib Pajak ( NPWP ) 07.841.1-541.000 

tanggal 30 Januari 2003 nama Hardiyani, NN., alamat Jl. 

Pringgokusuman 16 A Rt.017/004 Kelurahan Pringgokusuman 

Gedongtengen Yogyakarta, diberi tanda T – 6; 

7. Fotocopy surat tanggal 28 Agustus 2003 No. 088.EI/EI.VII/03 dari 

Estu & Company Jl. Mampang Prapatan Raya No. 26 Jakarta 

ditujukan kepada pemilik Apotik Graha Farma Jl. Laksda 

Asisucipto Km.6 No.15 Yogyakarta, hal. Somasi atas penggunaan 

merek Graha Farma, diberi tanda bukti T – 7 ; 

8. Fotocopy surat tanggal 13 Oktober 2003 No.088.EI/EI.VIII/03 dari 

Estu & Company Jl. Mampang Prapatan Raya No. 26 Jakarta 

ditujukan kepada Rekan Tagor Simanjuntak, SH Gita Persada & 

CO. Jl. Wonosari No. 630 Rt/Rw.17/37 Pandansari Banguntapan, 

Bantul Yogyakarta, hal. Somasi atas penggunaan merek Graha 

Farma, diberi tanda bukti T – 8 ; 

9. Fotocopy surat tanggal 06 Maret 2003 No.018.El-rp./III/06 dari 

Estu & Company Jl. Jendral Sudirman Kav.26 Jakarta, ditujukan 

kepada pemilik/pimpinan Apotik Graha Farna Jl. Adi Sucipto 

Km.6 No. 15 Yogyakarta, hal. Somasi atas penggunaan merek 

Graha Farma, diberi tanda bukti T – 9 ; 



155 
 

10. Fotocopy surat tanggal Maret 2003 dari Estu & Company Jl. 

Jendral Sudirman Kav.26 Jakarta, blangko surat pernyataan 

Direktor Apotik Graha Farma Jl. Adi Sucipto Km.6 No.15 

Yogyakarta, diberi tanda bukti T - 10 ; 

11. Fotocopy surat tanggal 21 September 2006 No.ref. 

002/GF.SA/IX/06 dari Estu & Company Jl. Jendral Sudirman 

Kav.26 Jakarta, ditujukan kepada Rekan Tegor Simanjuntak, SH., 

Gita Persada & CO, Jl. Wonosari No.630 Rt/Rw. 17/37 Pandansari 

Banguntapan, Bantul Yogyakarta, hal. Peringatan terhadap Jasa 

Graha Farma, diberi tanda bukti T – 11 ; 

12. Fotocopy surat majalah Indonesia Best Brand 2007 lampiran 

Kinerja Produk Personal 2007, diberi tanda bukti T – 12 ; 

13. Fotocopy surat majalah SWA Sembada No.19/XXIII/3-12 

Semptember 2007 peringkat Merek-merek paling memuaskan 

berdasarkan ICSA Index 2007 lampiran nama-nama obat-obat / 

Farmasi, diberi tanda bukti T – 13 ; 

14. Asli sampul nama obat Gradilek prodok PT. Graha Farma Solo-

Indonesia, diberi tanda bukti T – 14 ; 

15. Fotocopy surat kwitansi tanggal 15 Februari 2005 dari Rumah 

Sakit Bethesda Jl. Jend, Sudirman 79 Yogyakarta biaya perawatan 

Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 15 ; 
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16. Fotocopy surat Histology Parkway Laboratory Servvces LTD 

tanggal 21 Februari 2005 atas nama Hargiyani, Ny., diberi tanda 

bukti T – 16 ; 

17. Fotocopy surat tanggal 16 Februari 2005 dari Patient’s Particulars 

Stanley Gleneggles Medical Centrekwitansi Jl. Bantul 121 

Yogyakarta atas nama Hargiyani,MDM., diberi tanda bukti T – 17; 

18. Fotocopy surat tanggal 16 Februari 2005 Invoice Stanley Ent and 

Sinus Center Gleneagles Centre Jl. Bantul 121 Yogyakarta atas 

nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 18 ; 

19. Fotocopy surat tanggal 17 Februari 2005 Invoice Stanley Ent and 

Sinus Center Gleneagles Centre Jl. Bantul 121 Yogyakarta atas 

nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 19 ; 

20. Fotocopy urat tanggal 16 Februari 2005 Asiamedic Positron 

Emissiopn Temography ( PET/CT ) Centre The Orchard Imaging 

Centre PTE LTD atas nama Hargiyani , Ny., diberi tanda bukti       

T – 20.1 ; 

Fotocopy surat tanggal 21 Februari 2005 Histology Parkway 

Laboratory Servvces atas nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti 

T – 20.2 ; 

Fotocopy surat tanggal 21 Februari 2005 Histology Parkway 

Laboratory Fotocopy surat Bio Data Analysis, diberi tanda bukti     

T – 20.3 ; 

Fotocopy surat Bio Data Analysis , diberi tanda bukti T – 20.4 ; 
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21. Fotocopy surat tanggal 21 Februari 2005, tanggal 22 Februari 2005 

Gleneagle Hospital Parkway Hospital Singapore PTE.LTD atas 

nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 21.1 ; 

Fotocopy surat tanggal 21 Februari 2005 , tanggal 22 Februari 

2005 Glenagle Hospital Parkway Hospital Singapore PTE.LTD., 

Tax Invoice atas nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 21.2 ; 

Fotocopy surat tanggal 21 Februari 2005, tanggal 22 Februari 2005 

Glenagle Hospital Parkway Hospital Singapore PTE.LTD atas 

nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 21.3 ; 

Fotocopy surat tanggal 21 Februari 2005, tanggal 22 Februari 2005 

Glenagles Hospital Parkway Hospital Singapore PTE.LTD., Tax 

Invoice atas nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T -  21.4 

22. Fotocopy surat tanggal 22 Februari 2005 Invoice Stanley Ent and 

Sinus Center Gleneagles Centre Jl. Bantul 121 Yogyakarta atas 

nama Hargiyani,Ny., diberi tanda bukti T -  22 ; 

23. Fotocopy surat tanggal 24 Februari 2005 Invoice Stanley ent and 

Sinus Centre Gleneagles Centre Jl. Bantul 121 Yogyakarta atas 

nama Hargiyani, Ny., diberi tanda bukti T – 23 ; 

24. Fotocopy surat kartu periksa tanggal 15 Oktober 05 dr. Tandean 

Arie Wibowo dan dr. Melissa Kartika Chandra nama Hargiyani, 

Ny., diberi tanda bukti T – 24 ; 
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25. Fotocopy surat tanggal 15 Oktober 2005 Resep dr. Tendean Arif 

Wibowo & dr. Melissa Kartika Chandra untuk Hargiyani, diberi 

tanda bukti T – 25 ; 

26. Fotocopy surat Klinik Program Permata Hati RSUP. Dr. Sardjito 

bahwa Hargiyani telah periksa tanggal 10 Mei 2006 dan tanggal 24 

Juni 2006, diberi tanda bukti T – 26.1 ; 

Fotocopy surat Klinik Program Permata Hati RSUP. Dr. Sardjito 

bahwa Hargiyani telah periksa tanggal 25 Oktober 2006, diberi 

tanda bukti T – 26.2 ; 

27. Fotocopy surat tanggal 7 Agustus 2006 inneractive Aura Video 

Station Aura Report for Hargiyani , diberi tanda bukti T – 27 ; 

28. Fotocopy surat tanggal 2-9 Oktober 2006 di Klinik Pasutri dr 

Boyke dan rekan, Jl. Tebet Timur dalam Raya No. 69 Jakarta 

Selatan Hargiyani telah diperiksa, diberi tanda bukti T – 28 ; 

29. Fotocopy surat tanggal 2 Oktober 2006 kwitansi dari Klinik Pasutri 

dr. Boyke dan rekan, Jl. Tebet Timur dalam Raya No. 69 Jakarta 

Selatan, atas diri Hargiyani, diberi tanda bukti T – 29 ; 

 

Selain bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat 

tersebut, maka Tergugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi 

untuk menguatkan sangkalannya yang memberikan keterangannya 

dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya telah menerangkan 

kesaksian di dalam pengadilan sebagai berikut : 
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1. Saksi : SUHARSO, SH. MH. 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, beliau adalah Bapak 

Jatmiko adalah ayah dari saudara Soesatijo Jusuf ( Direktur 

utama PT. Graha Farma Farmaceullaboratories ( PT. Graha 

Farma )) maupun dengan Tergugat ( Hargiyani ) ; 

- Bahwa saksi adalah berusaha dibidang penjual jasa/broker 

perijinan tentang merek ; 

- Bahwa saksi tahu permasalahannya yaitu Tergugat punya usaha 

Apotik dengan nama Graha Farma dan itu lebih dahulu 

memperoleh sertipikat dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan 

Intelektual dibandingkan dengan merek PT. Graha Fajar 

Farmaceullaboratories ( PT. Graha Farma ) milik Penggugat ; 

- Bahwa saksi tahu karena saksi yang lebih dahulu yang 

mengurus ijin Apotik tersebut ; 

- Bahwa Apotik Graha Farma tidak memproduksi obat, hanya 

menjual obat ; 

- Bahwa Tergugat pernah datang ketempat saksi Tanya 

bagaimana cara jual beli merek, kemudian saksi bertanya 

kenapa yang dijawab oleh Tergugat karena Tergugat pernah 

didatangi oleh Penggugat nama Apotiknya akan dibeli dan 

kalau tidak boleh akan diajukan pembatan tentang 

mereknya/digugat ;  
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- Bahwa saksi bilang tidak bisa permasalahannya sertipikat 

mereknya lebih dulu milik Tergugat dari pada Penggugat ; 

- Bahwa waktu itu tahun 2005 Tergugat datang ketempat saya 

dan nama Apotik akan dibeli Rp. 5 juta sampai Rp. 10 juta oleh 

Penggugat ; 

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh saudara 

Djatmiko/Penggugat supaya mendekati Tergugat agar nama 

Apotiknya bersedia untuk dibeli ; 

- Bahwa sepengetahuan saksi Apotik Grama Farma cukup 

terkenal karena sering muncul dala majalah SWA sembada; 

 

2. Saksi : AGUS KURNIAWAN 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak masih sekolah di 

SMA dan tidak kenal dengan Penggugat ; 

- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh Tergugat ( Hargiyani ) 

kalau merek apotiknya akan dibeli oleh Pak Djatmiko, Rp. 5 

juta sampai Rp. 10 juta dan kalau tidak boleh akan digugat ; 

- Bahwa saksi tahu Pak Dajtmiko beliau adalah pengusaha 

dibidang obat, punya pabrik obat ; 

- Bahwa saksi tahu dulu adalah bertempat tinggal di Solo ; 

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 1993 sampai sekarang 

masih baik hubungannya ; 
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- Bahwa saksi tahhu Tergugat akhir-akhir ini sering sakit-

sakitan/stress karena memikirkan usahanya/apotiknya karena 

satu-satunya usaha ; 

- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Tergugat adalah hari ini 

karena dimintai tolong supaya menjadi saksi di Pengadilan 

Negeri Semarang sehubungan dengan merek apotiknya digugat 

supaya dibatalkan karena menyamai nama merek yang dimiliki 

oleh Pak Djatmiko ; 

- Bahwa sepengetahuan saksi Apotik Graha Farma berdiri sejak 

tahun 2001 di Jalan Pringgokusuman Yogyakarta ; 

- Bahwa saksi tahu Tergugat sakit karena ditelepon oleh 

Tergugat sendiri ;  

- Bahwa saksi tidak tahu apa sakitnya karena hanya tahy dari 

telepon saja belum menengok ; 

- Bahwa Tergugat cerita mengenai apotik akan dibeli pada tahun 

2006 waktu itu sambil menangis ; 

 

Dalam tulisan penulis di atas, bukti-bukti mengenai surat 

tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah di sesuaikan dengan 

yang aslinya, sehingga tidak adanya rekayasa dalam penulisan 

keterangan tersebut. Keterangan yang diberikan para saksi dan saksi 

ahli baik oleh Penggugat maupun Tergugat tentunya akan memperkuat 

dalil-dalil masing-masing pihak dan nantinya juga akan digunakan 

oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu 
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sengketa perkara yang dalam hal ini adalah sengketa kasus Graha 

Farma tersebut.  

Adapun faktor-faktor di atas yang menjadi bahan pertimbangan 

hakim dalam memutus suatu perkara, hal penting lainnya yaitu fakta-

fakta yang terungkap pada saat persidangan dilaksanakan. Dengan 

adanya fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, maka hakim juga 

dapat memperkirakan atau menghitung dan merumuskan kerugian 

materiil yang mungkin akan diderita oleh pemilik merek, seperti yang 

dijelaskan dalam Pasal 90 hingga Pasal 95 UU Merek Tahun 2001 

yang sekarang digantikan oleh Pasal 100 hingga Pasal 103 UU Merek 

dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Berdasarkan uraian kedua 

Undang-Undang di atas pengaturan terhadap sanksi pidana pemalsuan 

merek memiliki persamaan, yaitu tindak pidana berupa pemalsuan 

merek merupakan delik aduan dari para pihak yang berkepentingan. 

Hal itu berarti jika tidak ada pihak yang mengadukan maka tidak akan  

ada tindak pidana terhadap pemalsuan merek. Dalam UU Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016 pengaturan kerugian materiil maupun 

immateriil diatur lebih banyak dibandingkan dengan UU Merek Tahun 

2001. Pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran merek diberikan 

kepada para pihak yang dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk 

meniru/menjiplak merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu, karena 

hal tersebut dianggap telah memiliki etikad tidak baik dan merugikan 

pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya.  
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Dalam putusan No. 08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG 

Tentang Graha Farma, Penggugat dinyatakan mengalami kerugian 

secara materiil karena sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 dengan 

adanya somasi sampai adanya gugatan ini Penggugat menderita 

kelelahan, ketegangan, dan harus berobat secara fisik maupun psykis, 

harus berkonsultasi hukum, mencari perlindungan dan biaya yang telah 

dikeluarkan sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ). 

Selain merumuskan kerugian immateriil, tentunya hakim juga 

akan merumuskan kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat, 

hal tersebut di uraikan dalam Pasal 6 UU Merek Tahun 2001 yang 

sekarang digantikan oleh Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis 

Tahun 2016. Dalam penjelasannya kedua UU tersebut mempunyai 

kesamaan, yaitu merek harus ditolak jika memiliki kesamaan pada 

pokoknya maupun pada keseluruhannya pada merek yang telah 

terdaftar dan telah terkenal di kalangan masyarakat kecuali atas 

persetujuan pihak yang berhak atas merek tersebut. Selain dari pada itu 

suatu merek harus ditolak jika merek tersebut menyerupai nama orang 

terkenal, foto, atau badan hukum yang dimiliki orang lain serta 

merupakan tiruan dari aset negara. 

Dalam Putusan No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG, 

Penggugat dinyatakan telah mengalami kerugian immateriil yaitu 

berupa ketakutan, ketegangan, stress, kehilangan waktu meskipun 

tidak dapat dinilai dengan uang. Kemudian dengan itu hakim 
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memutuskan untuk memberi hukuman ganti rugi kepada Tergugat 

yang cukup layak dan adil sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar 

rupiah ) sehingga kerugian yang timbul baik secara immteriil maupun 

materiil sebesar Rp. 1.500.00.000 ( satu milyar lima ratus juta rupiah ).  

Sesuai dengan Putusan No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG 

tentang Graha Farma melawan Hargiyani, hakim memutuskan untuk 

menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk 

seluruhnya. Hakim memutuskan menghukum dan memerintahkan 

Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat 

Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( Satu milyar lima ratus juta 

rupiah ) secara tunai dan seketika. Selain itu hakim juga menghukum 

dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa 

( dwangsom ) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari 

keterlambatan memenuhi isi putusan pengadilan sampai Tergugat 

Rekonpensi melaksanakannya. Putusan No. 

08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG tentang Graha Farma sudah 

sesuai dengan peraturan yang telah diuraikan dalam UU Merek. 
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