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RINGKASAN 

Dunia perdagangan barang dan atau jasa tidak dapat dilepaskan dari merek. 
Merek menjadi salah satu alat pemasaran yang penting. Seiring berkembangnya dunia 
usaha, fungsi merek mengalami perkembangan, merek tidak hanya berfungsi sebagai 
alat untuk mengidentifikasi barang dan atau jasa melainkan juga memancarkan reputasi 
dan goodwill yang terdapat dari suatu merek. Dalam praktik sering terjadi pemilik 
merek biasa secara sengaja maupun tidak sengaja mempergunakan merek terkenal 
tanpa izin dari pemilik merek terkenal. Penggunaan merek tanpa izin akan 
menimbulkan pelanggaran juga kebingungan dalam masyarakat (confuse), selain itu 
dikenal suatu penggunaan merek tanpa izin dan tidak menimbulkan confuse yaitu 
tindakan dilusi merek. Di satu sisi perlindungan terhadap merek terkenal dari tindakan dilusi 
merek akan memberikan perluasan perlindungan bagi pemilik merek terkenal, namun di sisi 
lainnya perlindungan merek terkenal dari tindakan dilusi merek yang cenderung berlebihan 
akan membawa efek negatif bagi persaingan usaha, kebebasan berpendapat dan 
mengintimidasi pemilik merek biasa. Ada dua aspek yang diteliti yaitu apakah Undang-Undang 
Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 sudah memadai dalam memberikan 
perlindungan terhadap pemilik merek terkenal khususnya dalam hal terjadinya tindakan dilusi 
merek di Indonesia dan bagaimanakah model pengaturan perlindungan merek terkenal dari 
tindakan dilusi merek yang tidak mengakibatkan persaingan usaha curang. 

Metode  penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 
undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan analitis 
(analytical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Melakukan 
studi tekstual dan melakukan analisis secara kritikal terhadap Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Anti Dilusi Amerika 
Serikat dan Undang-Undang Merek Thailand.   

Rencana kegiatan yang diusulkan pada tahun pertama: (a) meneliti apakah Undang-
Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 sudah memadai dalam 
memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal khususnya dalam hal terjadinya 
tindakan dilusi merek di Indonesia dan melakukan melakukan kajian komparatif terhadap 2 
(dua) Negara mengenai pengaturan dilusi merek yaitu Thailand dan Amerika Serikat. ; (b) pada 
tahun kedua akan menemukan bagaimanakah model pengaturan perlindungan merek terkenal 
dari tindakan dilusi merek yang tidak mengakibatkan persaingan usaha curang.  

Luaran penelitian berupa usulan model pengaturan perlindungan terhadap merek 
terkenal dari tindakan dilusi merek dan publikasi pada jurnal nasional. 
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PRAKATA 

 

 Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat 

rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan laporan kemajuan penelitian 

Riset Fundamental Unpad yang berjudul:  

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DARI TINDAKAN DILUSI MEREK 

DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA CURANG 

Laporan kemajuan ini disusun untuk menjadi acuan sejauh mana riset yang 

sudah dilakukan oleh penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan 

kemajuan ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh Karena itu, 

Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun. 

Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati Penulis menyadari dan memohon 

maaf yang sebesar-besarnya atas kurang sempurnanya laporan kemajuan ini, namun 

Penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para Pembaca umumnya 

dan bagi Penulis Khususnya. 

 

Bandung, Juli 2017 

 

 

Penulis  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Dunia perdagangan barang dan atau jasa tidak dapat dilepaskan dari merek. 

Merek menjadi salah satu alat pemasaran yang penting dan dapat mempengaruhi 

konsumen untuk membeli atau tidak membeli produk dimana merek tersebut 

dilekatkan.1 . Dalam menghadapi persaingan yang ketat,  sebuah merek yang mapan 

dan kuat dapat memberikan  kredibilitas untuk sebuah produk. Merek diyakini 

mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk memikat hati orang untuk membeli produk 

atau jasa yang diwakilinya. Keputusan pembelian pun lebih sering didasarkan pada 

pertimbangan merek daripada hal lain.2 

 Definisi merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah  

“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, 
huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 
dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut 
untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan 
hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” 

 Merek pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi 

barang dan atau jasa.3 Ketika konsumen melihat merek A untuk produk pasta gigi, 

maka konsumen harus dilindungi dari kebingungan akan adanya merek pasta gigi 

lainnya yang menyerupai merek A. Oleh karenanya setiap merek harus mempunyai 

																																																													
1 Shafeek Seddiq, Victor Can Keep His Little Secret Unless Victoria’s Secret Is Actually 

Harmed, Touro Law Review Volume 19, Number 4, 2015, Hlm. 880-881 
2 Zein Bastian, Strategi Manajemen Dalam Membangun Merek Yang Kuat, diunduh di 

http://asm.ariyanti.ac.id/download/Karya%20Ilmiah/Nomor%204%20Tahun%20II/Strategi%20Manaj
emen%20-%20Zein%20Bastian.doc pada tanggal 5-02-2017 jam 10.00 WIB 

3 Sara Marie Andrzejewski, Leave Little Guys Alone!: Protecting Small Business From 
Overly Litigious Corporations And Trademark Infringement Suits, Journal Of Intellectual Property 
Law, Volume 19, Issue 1, 2011 


