
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari kata 

Intellectual Property Rights (IPR). Secara substantif pengertian HaKI itu 

sendiri dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena 

kemampuan intelektual manusia1, dengan kata lain HaKI adalah hak  untuk 

menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.2 

HaKI didasarkan pada prinsip keadilan, yang berarti bahwa yang 

membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar untuk memperoleh 

imbalan yang dapat berupa materi maupun bukan materi. Hukum memberikan 

perlindungan demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk 

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut sebagai hak. 

Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu sebagai suatu peristiwa 

tertentu yang dapat menjadi alasan melekatnya hak itu kepada miliknya.3 

Berkaitan dengan bidang HaKI, maka peristiwa yang menjadi alasan 

melekatnya hak itu adalah penciptaan yang berdasarkan atas kemampuan 

                                                           
1 Suyud Margono. Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual. (Bandung: Nuansa Aulia,2010), 
hal.2 
2 http://dgip.go.id/memahami-hki-hki, diakses tanggal 23 September 2014 
3 Suyud Margono, Loc.cit. 

http://dgip.go.id/memahami-hki-hki
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intelektualnya4. Karenanya perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya 

diberikan khusus kepada orang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan 

bahwa hak itu sifatnya eksklusif.5  

Adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak 

dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman, yang 

kemudian dapat menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang 

dapat berkarya guna menciptakan ciptaan atau temuan berikutnya.6 

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga 

telah mendorong globalisasi HaKI. Suatu barang atau jasa yang hari ini 

diproduksi oleh suatu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di 

negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang selama proses produksinya telah 

menggunakan HaKI, oleh karena itu memerlukan perlindungan atas HaKI 

yang bersangkutan dari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang tidak 

wajar(curang). Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan terhadap 

HaKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi, terutama 

dalam perdagangan internasional, karena selanjutnya pertikaian bisnis tidak 

lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis 

dan merengguh keuntungan.7 

HaKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang terbagi dalam 2 

kelompok, yaitu: 

1. Hak Cipta (Copyright) 

                                                           
4 Suyud Margono, Op.cit., hal.5 
5 Ibid., hal.4 
6 Ibid. 
7 Ibid., hal.5 
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2. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights) yang 

mencakup: 

a. Paten 

b. Desain Industri 

c. Merek 

d. Varietas Tanaman 

e. Rahasia Dagang 

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

g. Indikasi Geografis 

Di Indonesia sendiri, masing-masing dari jenis HaKI tersebut diatur dalam 

undang-undang tersendiri. 

Merek adalah salah satu cabang dari Hak atas Kekayaan Intelektual 

(HaKI). HaKI adalah hak eksklusif yang diberikan Undang-Undang kepada suatu 

pihak atas hasil karyanya. Dapat diartikan bahwa  merek yang merupakan hasil 

dari sebuah ide yang diciptakan dari kemampuan intelektual manusia yang 

memberi dampak bagi suatu produk sehingga hal tersebut perlu dan harus 

dilindungi, agar tidak diklaim atau dibajak oleh pihak lain. 

Pada dasarnya, orientasi setiap kegiatan ekonomi, memiliki maksud dan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Para produsen saling 

bersaing satu sama lain untuk menjual produk barang dan atau jasa dengan 

harapan produk dipilih dan diminati konsumen. Banyak hal telah dilakukan para 

produsen untuk menarik konsumen. Diantaranya, dengan meningkatkan kualitas 

produk, mengiklankan, dan yang paling utama adalah dengan memberikan ciri 
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khas pada produknya, sehingga konsumen dapat membedakan barang 

produksinya dengan produk produsen lain. Untuk itu, produsen membuat tanda 

yang berupa nama atau label agar produknya mudah dikenali konsumen. Tanda 

seperti itu disebut sebagai merek dagang (trademark) (atau lazimnya disebut 

merek). 

Istilah merek atau brand dalam Bahasa Inggris diambil dari kata brandr 

yang mengandung makna to burn, sementara dalam komunitas Skotlandia kuno, 

istilah merek bermakna keep your hands off. Hal ini mengacu pada praktik 

pengidentifikasian ternak pada zaman dahulu, yang telah dimulai sejak tahun 

2000SM. Dengan dibuatnya tanda dengan logam panas, khususnya pada hewan 

ternak untuk menunjukkan siapa pemiliknya. Seiring perkembangan jaman, merek 

yang awalnya hanya sebagai pernyataan kepemilikan dan properti seseorang, 

berkembang dipraktikan dalam berbagai jenis konteks, termasuk di dalamnya 

bisnis.8 Jelas bahwa penggunaan merek adalah untuk menunjukkan bahwa produk 

tersebut adalah miliknya, dan menunjukkan adanya perbedaan antara produk yang 

satu dengan yang lain. 

Tanpa adanya merek berarti dapat diasumsikan bahwa semua produk 

tersebut adalah sama, pada kenyataannya banyak produsen yang menjual barang 

tersebut. Sehingga semua kualitas dan ciri yang diciptakan oleh suatu produsen 

tidak dikenali oleh konsumen. Dengan demikian berarti bahwa merek sangatlah 

penting perannya dalam perdagangan. Merek dapat diartikan sebagai image 

maupun kualitas dari suatu produk, menunjukkan reputasi dari produsen atas 
                                                           
8 Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 2. 
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barang dan atau jasanya. Merek bukan lagi kata yang hanya dihubungkan dengan 

produk atau sekumpulan barang pada era perdagangan bebas sekarang ini tetapi 

juga proses dan strategi bisnis. Oleh karena itu, merek mempunyai nilai atau 

ekuitas. Hal tersebut menjadi tolak ukur suatu produk yang ada di pasaran.9 

Bagi suatu perusahaan, merek  adalah aset yang sangat berharga bagi 

kelangsungan usahanya, terlebih lagi jika merek tersebut dapat dikategorikan 

sebagai merek terkenal, karena konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli 

dipengaruhi merek yang sudah diketahui kualitasnya yang baik, atau dengan kata 

lain, konsumen sudah terhipnotis dengan merek tersebut, sehingga ia akan selalu 

membelinya walaupun ada produsen lain dengan barang atau jasa yang sama. 

Dengan adanya merek yang membuat suatu produk yang satu berbeda dengan 

yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk 

yang akan dikonsumsinya didasari atas pertimbangan loyalitas terhadap suatu 

merek. 

Sebuah merek bisa terdiri atas produk tunggal, bisa pula meliputi sejumlah 

produk yang mencakup beberapa kelas atau kategori produk. Walaupun demikian, 

dalam sebuah merek biasanya terdapat identitas unik dan citra yang dipersepsikan 

para konsumen, yang terepresentasi dalam hal format produk. Contohnya, Virgin 

adalah merek; sedangkan Virgin Blue adalah produk. Dengan demikian, patut 

dipahami bahwa produk bisa mati dan pemilik bisa berganti, namun merek tetap 

hidup. Tjiptono, Craig-Lees & Layton (2006) menegaskan bahwa merek mampu 

                                                           
9 Sulajadech, Makalah Tentang Merek, http://sulajadech.wordpress.com/2011/06/13/makalah-
tentang-merk/, diakses tanggal 28 Mei 2014 

http://sulajadech.wordpress.com/2011/06/13/makalah-tentang-merk/
http://sulajadech.wordpress.com/2011/06/13/makalah-tentang-merk/
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mengatasi kematian produk, teknologi, dan perusahaan melalui brand extension, 

line extension, dan pergantian kepemilikan. Merek juga mampu mengatasi 

problematika siklus hidup produk dengan sejumlah cara, seperti beralih ke 

segmen pasar baru, mengadopsi teknologi baru, dan bertumbuh menjadi merek 

global. Konsekuensinya, merek yang memiliki nilai atau ekuitas tersebut menjadi 

aset strategik yang paling berharga. Di satu sisi, para pemilik merek yang sadar 

hukum dan peduli akan pentingnya pengembangan ekuitas merek akan berupaya 

mendaftarkan mereknya agar mendapatkan proteksi hukum. Di sisi lain, 

sekelompok oportunis yang beritikad buruk menempuh jalan pintas membonceng, 

meniru, atau menjiplak merek pihak lain.10 

Sebagai konsekuensi dari sebuah merek/merek terkenal, terdapat 2 (dua) 

kemungkinan motif  pelanggaran merek yang dilakukan oleh kelompok oportunis 

yang tidak bertanggung jawab.  Pertama, praktik pelanggaran yang sering terjadi 

adalah bahwa merek yang telah terdaftar, digunakan oleh pihak lain, dengan 

adanya perubahan dalam nama ataupun simbol, yang tetap memiliki kesamaan 

atau kemiripan sehingga menimbulkan kebingungan bagi konsumen, karena 

berada pada satu kategori barang atau jasa yang sama. Kedua, dilusi merek, 

berbeda konsepnya dengan pelanggaran merek yang biasa terjadi, dimana dilusi 

merek tidak membuat konsumen menjadi bingung, karena berada pada kategori 

barang yang berbeda, sehingga konsumen meyakini bahwa merek tersebut 

memang mengeluarkan produk lain selain yang sudah dikenal olehnya. Biasanya 

dilusi merek terjadi pada merek yang sudah well-known/terkenal. 

                                                           
10 Casavera, Op.cit., hal. 5-6 



7 

 

Menurut C.D.G. Pickering, Trademark Dilution adalah 

“Sementara dalam kasus kemungkinan kebingungan antara tanda dalam hal 
produk yang sama atau serupa, konsumen mengidentifikasi kualitas produk 
pengguna senior dengan orang-orang dari junior pengguna melalui asosiasi tanda, 
tapi Moskin menyampaikan bahwa di mana produk tidak berhubungan, tidak 
cukup dipahami tentang proses mental konsumen untuk menunjukkan ketika 
tanda sedang melemah atau bahkan menganggap demikian, sehingga kategori 
tertentu perilaku dapat dianggap merugikan” 

Berdasarkan kutipan di atas, berarti bahwa dalam hal suatu merek atau tanda 

digunakan dalam barang yang berbeda atau tidak dalam satu kategori, tindakan 

yang dilakukan oleh para oportunis yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat 

merugikan pihak pemegang hak atas merek yang sebenarnya. Misalnya : Kodak 

pianos, Rolls-Royce aspirin, T-shirt dengan merek coca cola yang menyatakan 

Enjoy Cocaine.11 Oleh karena itu, perlu perlindungan terhadap pemegang atas 

merek terkenal, sehingga tidak menimbulkan kerugian atas dilusi yang dilakukan 

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas klasifikasi produk yang berbeda. 

Dalam pelanggaran merek secara tradisional, proteksi atau perlindungan yang 

diberikan biasanya terbatas pada situasi dimana kategori barangnya adalah sama 

atau mirip (berada pada satu kategori yang sama). Padahal permasalahan 

pelanggaran merek lebih dari itu, yakni dimana penggunaan merek terhadap 

barang yang tidak sejenis atau berada pada kategori yang berbeda.12 

                                                           
11 “Whilst in the case of the likelihood of confusion between marks in respect of identical or 

similiar products it may conceivably be demonstrated that, because of the similiarity between the 
products, consumer identify qualities of the senior user’s product with those of the junior user’s 

through the association of marks, but Moskin submits that where the products are unrelated, not 
enough is understood about consumer mental processes to demonstrate when a mark is being 
weakened or even to presume so, such that certain categories of conduct may be deemed to be 
injurious” C.D.G. Pickering, Trade Marks in Theory and Practice (London : Hart Publishing, 
1998), hal.123 
12 Illanah, Trade Mark Dilution in Europe and the United States. (New York : Oxford University 
Press, 2011), hal.2 
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Menurut Black’s Law Dictionary, trademark dilution adalah13  

“The act or an isntance of diminishing a thing’s strength or lessening its value; 

The Impairment of a famous trademark’s streghth, effectiveness, or 

distinctiveness through the use of the mark on an unrelated product, usually 
blurring the trademark’s distinctive character or tarnishing it with an unsavory 
association. Trademark dilution may occur even when the use is not competititve 
and it creates no likelihood of confusion.” 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa dilusi merek adalah 

penurunan nilai suatu merek yang berupa keunikan atau ciri khas pada merek 

terkenal berupa pengaburan atau pencemaran sebagai akibat dari penggunaan 

merek tanpa izin oleh pihak lain pada produk yang berbeda kelas barang, dimana 

tidak ada persaingan dengan merek terkenal yang sebenarnya.  

Dilusi merek sebenarnya merupakan salah satu konsekuensi sebagai 

perluasan ke berbagai macam kategori produk sehingga citra merek menjadi 

kabur.14 Hal tersebut baik, jika dilakukan oleh produsen yang sama, sehingga 

produsen tersebut dapat mempertahankan kualitas yang telah dibangunnya pada 

suatu produk terhadap produk lainnya yang di expand olehnya, karena jelas suatu 

perusahaan ingin selalu mengembangkan usahanya ke berbagai sektor, untuk 

memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, terlebih lagi dengan sudah 

terbangunnya image yang sudah diketahui khalayak ramai. Tetapi sering kali 

terjadi dilusi merek dilakukan oleh pihak lain, sehingga menjatuhkan pemilik atas 

merek yang asli.  

                                                           
13 Black’s Law Dictionary: Ninth Edition, hal.524 
14 Uyung Sulaksana, “Dilusi Merek”, http://omusu.blogspot.com/2008/08/dilusi-merek.html, 
diakses tanggal 29 April 2014 

http://omusu.blogspot.com/2008/08/dilusi-merek.html
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Merek dikatakan mengalami brand dilution jika merek tersebut tidak lagi 

mampu membangkitkan asosiasi segera dengan barang/jasa kelas produk sesuai 

registrasi atau pemakaiannya. Dalam hal ini, merek bersangkutan kehilangan 

identitas, keunikan, ekuitas merek, dan daya tarik utamanya dalam benak 

konsumen.15 Jelas ini lebih fatal kondisinya dibandingkan dengan motif 

pelanggaran yang biasa, dikarenakan konsumen dibuat merasa yakin oleh pihak  

oportunis yang tidak bertanggung jawab, serta adanya itikad yang tidak baik untuk 

membonceng ketenaran dan mengambil keuntungan dengan mengasosiasikan 

mereknya dengan merek yang sudah baik reputasinya/terkenal tersebut.  

Pada tingkat internasional, perlindungan akan merek lahir dari The Paris 

Convention for Protection of Industrial Property di Paris tahun 1883. Awalnya, 

konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara, yaitu: Perancis, Italia, Belanda, 

Belgia, Portugal, Spanyol, Swiss, Guatemala, Brazil, Salvador, dan Serbia. 

Sampai tahun 1974 saat WIPO (World Intellectual Property Organization) 

menjadi special agency PBB, anggota konvensi Paris telah berjumlah 116 negara 

termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya serta Amerika Serikat 

dan negara negara maju lainnya.16 Tujuan pembentukan Konvensi Paris adalah 

untuk mencapai unifikasi di bidang perundang-undangan merek, dengan harapan 

                                                           
15 Ibid., hal 11 
16 Harriet R. Freeman, Reshaping Trademark Protection in Today’s Global Village: Looking 
Beyond GATT’s Uruguay Round Toward Global Trademark Harmonization and Centralization, 
ILSA Journal of International & Comparative Law, Volume 1, (Spring 1995), hal. 73 
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agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang mengatur 

soal merek secara uniform di seluruh dunia.17  

Konsekuensi sebagai anggota WTO, Indonesia terikat aturan aturan yang 

ditetapkan dalam Persetujuan Pembentukan WTO, termasuk lampirannya.18 

Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan 

Persetujuan TRIPs.19 Sehingga perumusan dari Undang-Undang Merek di 

Indonesia tidak terlepas dari ketentuan yang ada pada TRIPs dan konvensi lain 

tentang merek yang juga diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.  

Di Indonesia, Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 

tentang Merek sebagaimana diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001, 

dan diumumkan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 110, 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b), mengatur mengenai permohonan merek 

yang harus ditolak oleh Direktorat Jendral HKI, yaitu apabila merek tersebut: 

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik 
pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang 
sejenis; 

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang 
sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. 

Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang 

tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih 

                                                           
17 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 
hal. 14. 
18 Agreement Establishing the World Trade Organization telah diratifikasi Indonesia dengan UU 
No. 7 tahun 1994 
19 O .C. Kaligis, Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia (Bandung: PT Alumni, 2008), 
hal. 10. 
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lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hingga saat ini, belum adanya Peraturan 

Pemerintah tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam pasal ini. 

Namun tidak berarti bahwa perlindungan terhadap barang tidak sejenis tidak ada, 

tetapi telah diatur dalam Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 tersebut. 

Kasus yang terjadi antara Christian Dior Couture Melawan Kimsan dan 

Kiman Purwo yang menggunakan merek Baby Dior yang terdapat dalam putusan 

Nomor 24/Merek/2012/PN.Niaga.JKT.PST jo. Nomor 184/K/Pdt.Sus-

HKI(M)/2013 yang melatarbelakangi Penulis untuk melakukan penelitian. Kasus 

tersebut cukup kontroversial dan masih menimbulkan pertanyaan mengapa dalam 

kasus tersebut, hakim dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung 

memenangkan pihak tergugat. Meskipun berdasarkan Undang-Undang mengenai 

Merek, Christian Dior yang merupakan merek terkenal seharusnya dilindungi 

terhadap barang yang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam pertimbangannya, 

Hakim menyebutkan bahwa Dior bukanlah suatu unsur yang esensial dari satu 

merek, dan perlindungan yang diberikan berada pada kategori barang yang 

berbeda, sehingga sah-sah saja adanya merek Baby Dior yang dipakai oleh pihak 

Tergugat. 

Menurut Penulis, kasus yang hendak diteliti dapat memenuhi unsur telah 

terjadi Dilusi Merek, dan ketidakjelasan perlindungan terhadap merek terkenal 

sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dilusi 

merek merupakan permasalahan baru yang masih belum diteliti secara mendalam 

mengenai solusi dan penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis 

berpendapat bahwa topik ini menarik untuk diteliti, dan hingga saat ini Indonesia 



12 

 

masih belum dapat memberikan perlindungan hukum secara hakiki, baik untuk 

kategori barang yang sejenis maupun tidak dalam 1 (satu) kategori sebagaimana 

yang sudah diamanatkan di Undang-Undang. Oleh karena itu, Penulis akan 

mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis dengan judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS 

MEREK TERKENAL ATAS DILUSI MEREK“ (Pendekatan Kasus: Christian 

Dior Couture vs Baby Dior. Putusan Nomor: 184/K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013 jo. 

Nomor: 24/Merek/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.) 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Setelah mengulas latar belakang permasalahan di atas, selanjutnya dapat 

dirumuskan dua masalah pokok yang akan penulis bahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal 

di Indonesia yang dirugikan karena tindakan mendilusi merek? 

2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan dilusi 

atas merek berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang 

Merek? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Menganalisis jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek 

terkait dengan pelanggaran atas dilusi  
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2. Menganalisis sanksi hukum atas pihak yang melakukan tindakan 

pelanggaran dilusi merek berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 

tentang Merek. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para 

praktisi hukum khususnya dalam bidang Hukum Hak atas Kekayaan 

Intelektual, terutama bidang Merek.  

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan memberikan masukan baru dalam bidang Hukum atas Kekayaan 

Intelektual, khususnya dalam bidang Merek. Manfaat teoritis ini terutama 

berkenaan dengan dilusi merek juga akibat hukumnya ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

 BAB 1   : PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran 

dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan 

untuk membahas tema pokok dari skripsi ini, yang 

disusun secara sistematis dalam latar belakang 
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permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini Penulis membaginya 

menjadi 2 (dua) sub bahasan yaitu landasan teori 

dan landasan konseptual. Dalam landasan teori 

diuraikan secara garis besar mengenai latar 

belakang HaKI di Indonesia, sejarah merek di 

Indonesia, pengertian merek secara umum, fungsi 

merek, syarat pendaftaran merek, tinjauan umum 

merek terkenal, konsep dilusi merek dan 

perlindungannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan 

topik yang dibahas. Selanjutnya dalam landasan 

konseptual diuraikan pengertian mengenai hal-hal 

terkait dengan merek agar tidak terjadi perluasan 

makna atau penyimpangan dalam penulisan skripsi 

ini.  

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis 

membahas mengenai jenis penelitian yang 

digunakan, bagaimana cara atau prosedur untuk 
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memperoleh bahan penelitian, yang kemudian 

dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari 

analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan 

yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta 

bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk 

hambatan tersebut. Singkatnya, bab ini menguraikan 

mengenai metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan 

topik yang dipilih dalam karya tulis ini.  

 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Menguraikan tentang jaminan perlindungan hukum 

bagi pihak yang dirugikan terkait dengan dilusi 

merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek serta menguraikan 

tentang sikap Pengadilan dalam menangani gugatan 

atas dilusi merek  yang terjadi di Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek. Penulis juga menguraikan 

hasil analisis dari penulis sendiri mengenai apa yang 

terurai di bab IV. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

mulai dari Bab I hingga Bab IV dan disertai dengan 

saran yang relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


