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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan Passing
Off dan Dilution Dalam Hukum Positif Indonesia (Ius Constitutum)

Dalam  hukum  positif Indonesia,  perlindungan merek  terkenal  diatur

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Berikut adalah rincian

pengaturan mengenai merek terkenal yang diatur dalam hukum positif

Indonesia.

1. Definisi merek terkenal

UU Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan definisi merek

terkenal secara eksplisit. Walaupun demikian, ruang lingkup merek terkenal

dapat ditelusur berdasarkan definisi “Pemilik Merek yang tidak terdaftar”

pada bagian “Pembatalan” yang diatur pada Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU

Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan “Pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara
lain pemilik merek yang itikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik
merek terkenal tetapi tidak terdaftar.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan Indikasi

Geografis, maka dapat diketahui bahwa selain merek terkenal yang

terdaftar, merek terkenal yang tidak terdaftar juga diberi hak untuk

mengajukan pembatalan. Namun, tidak jelas apakah lingkup merek terkenal

tersebut juga berlaku sebagai dasar penolakan pendaftaran merek

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis,
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mengingat tidak adanya definisi merek terkenal secara eksplisit pada bagian

“Ketentuan Umum” UU Merek dan Indikasi Geografis.

2. Kriteria merek terkenal

Kriteria merek terkenal diatur secara implisit pada Penjelasan Pasal 21

ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut

mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek terhadap

merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan

merek yang sudah terkenal untuk produk sejenis. Penjelasan Pasal 21 ayat

(1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis berbunyi sebagai berikut.

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa
yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum
masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang
bersangkutan.
Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang
diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di
beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai
bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.
Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat
memerintahkan lembaga yang  bersifat mandiri untuk melakukan
survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya
Merek yang menjadi dasar penolakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka  dapat diketahui bahwa  kriteria

merek terkenal menurut UU Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai

berikut.

a. bahwa masyarakat umum memiliki pengetahuan mengenai merek

tersebut di bidang usaha yang bersangkutan; dan
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b. bahwa reputasi merek terkenal diperoleh karena promosi yang gencar dan

besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh

pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa

negara.

Walaupun sudah ada pengaturan implisit mengenai kriteria merek

terkenal dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, pengaturannya masih

sangat abstrak. UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan kriteria

pertama merek terkenal adalah, “masyarakat umum memiliki pengetahuan

mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan”. Namun,

cakupan “masyarakat umum” sangatlah luas. UU Merek dan Indikasi

Geografis sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan

“masyarakat umum” adalah masyarakat se-Indonesia atau hanya konsumen

yang biasa mengonsumsi produk tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan

banyak penafsiran.

3. Larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal

Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, larangan persamaan dengan

merek terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal

21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis. Berikut adalah

rincian ketentuan tersebut.

a. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis

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

Geografis mengatur mengenai   larangan persamaan dengan   merek

terkenal untuk produk sejenis. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.
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Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

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

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;

Ketentuan di atas menyebutkan mengenai “persamaan pada

pokoknya”. Frase tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Penjelasan Pasal

21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut

berbunyi sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah
kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara
Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan
kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan,
cara penulisan atau kombinasi antara unsur,  maupun persamaan
bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

UU Merek dan Indikasi Geografis juga mengamanatkan pengaturan

larangan persamaan dengan merek terkenal untuk diatur dengan

peraturan pelaksana. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) UU

Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf
c diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa

Direktorat Jenderal Hak  Kekayaan Intelektual  harus  menolak

permohonan pendaftaran merek yang   memiliki persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk produk

sejenis. Namun, larangan  persamaan  dengan merek  terkenal  untuk

produk tidak sejenis masih multitafsir karena Pasal 21 ayat (1) huruf c
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UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai “persyaratan

tertentu” yang harus dipenuhi. Sedangkan, tidak ada penjelasan lebih

lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan “persyaratan tertentu”

tersebut.

Walaupun Pasal 21 ayat (4) UU Merek  dan Indikasi Geografis

mengamanatkan adanya peraturan pelaksana untuk menjelaskan hal

tersebut, hingga sekarang Peraturan Menteri yang diamanatkan tersebut

belum diundangkan. Akibatnya, Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan

Indikasi Geografis masih tidak jelas dan dapat menimbulkan suatu

ketidakpastian hukum.

b. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis

mengatur mengenai larangan persamaan merek dengan nama orang

terkenal. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
a.  merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang

terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain,
kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Ketentuan tersebut menyinggung mengenai “nama badan hukum”.

Frase tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 21 ayat (2)

huruf   a UU Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “nama badan hukum” adalah

nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.
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Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

Direktorat Jenderal Hak  Kekayaan Intelektual harus  menolak

permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan nama

orang terkenal atau nama badan hukum yang digunakan sebagai merek.

4. Passing off terhadap merek terkenal

Di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, tidak ada ketentuan yang

secara khusus mengatur mengenai passing off. Namun, ada ketentuan dalam

UU Merek dan Indikasi Geografis yang  mengakomodasi kepentingan

pemilik merek terkenal untuk melindungi mereknya dari perbuatan curang

pihak lain. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 21 ayat (3) UU

Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut menyatakan bahwa,

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang  beritikad tidak

baik”.

Selanjutnya penjelasan mengenai “Pemohon yang beritikad tidak

baik” dapat diketahui berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek

dan Indikasi Geografis. Penjelasan tersebut berbunyi sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah
Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki
niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi
kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak
sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo,
atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau
Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-
tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal
tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari
Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur
kesengajaannya dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.
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Ketentuan di atas kurang  lebih sudah mengakomodasi beberapa

elemen passing off, yaitu adanya “reputasi”  dan “penggambaran yang

keliru”.   Namun, tidak semua elemen passing   off tercantum dalam

pengaturan  tersebut.  Elemen mengenai “kerugian” yang diderita pemilik

merek terkenal belum dijelaskan pada UU Merek dan Indikasi Geografis.

Padahal, elemen-elemen passing off yang lengkap sangat penting

dijelaskan supaya dapat menjadi dasar hukum bagi pemilik merek terkenal

dan hakim sebagai pemutus perkara. Pertama, elemen-elemen passing off

berguna bagi pemilik merek terkenal sebagai pedoman untuk membuktikan

gugatannya bahwa memang benar-benar terjadi passing off. Hal tersebut

sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang tercantum pada Pasal 1865

KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR. Pasal 1865 KUHPerdata berbunyi sebagai

berikut.

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk
suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah
suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian
yang dikemukakan itu.

Senada dengan Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 163 HIR berbunyi

sebagai berikut.

Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia
menyebutkan  suatu perbuatan  untuk menguatkan haknya itu, atau
untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan
adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

siapa yang  mendalilkan sesuatu, ialah yang  harus membuktikan dalil

tersebut. Penggugat senantiasa harus membuktikan kebenaran hal-hal yang
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ia ajukan supaya dapat meyakinkan hakim bahwa ialah pemilik hak

sebenarnya. Untuk itu, pedoman mengenai elemen-elemen yang harus

dibuktikan dalam gugatan passing off menjadi hal yang sangat krusial bagi

pemilik merek terkenal supaya dapat memenangkan gugatannya.

Kedua, elemen-elemen passing off juga berguna bagi hakim dalam

memutus perkara passing off. Hal tersebut sesuai dengan asas Hukum Acara

Perdata yang tercantum pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Alinea ke-3 Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1974 tentang Putusan yang Harus

Cukup Diberi Pertimbangan atau Alasan.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan,
juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar
untuk mengadili.

Pasal sebagaimana diuraikan di atas ditegaskan kembali pada alinea

ke-3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1974 tentang Putusan

yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan atau Alasan berbunyi. Ketentuan

tersebut berbunyi sebagai berikut.

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-
undang, yang menghendaki atua mewajibkan Pengadilan untuk
memberikan alasan (“motiveringplicht”), dipenuhi oleh Saudara-
Saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan
apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-
pertimbangan.
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Berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

hakim memiliki kewajiban untuk selalu memberikan pertimbangan atau

alasan di setiap putusannya. Apabila hakim melalaikan kewajibannya

tersebut, hal demikian dapat dianggap sebagai kelalaian dalam acara

(“vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan

yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, elemen-elemen passing off sangat

berguna bagi hakim dalam memenuhi kewajibannya untuk menguraikan

pertimbangan atau alasan di setiap putusannya. Apabila tidak ada pedoman

yang jelas mengenai apa yang dimaksud passing off dalam sistem hukum

merek Indonesia,   hakim juga akan kesulitan untuk memutus dan

memberikan pertimbangan yang berdasar hukum. Walaupun dalam Hukum

Acara Perdata  terdapat asas ius curia novit (asas hakim dianggap tahu

hukum, sehingga hakim berkewajiban untuk mencari hukum yang sesuai),

hakim tetap akan kesulitan dalam memutus perkara passing off apabila tidak

ada dasar hukum yang jelas.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penguraian  lengkap

mengenai elemen-elemen passing  off sangat  dibutuhkan  dalam  hukum

merek Indonesia. Apalagi Indonesia menganut sistem hukum civil law atau

Eropa Kontinental. Karena Indonesia tidak menganut asas precedent, hakim

Indonesia tidak diwajibkan mengikuti yurisprudensi. Berkaitan dengan hal

tersebut, perlu peraturan perundang-undangan yang lengkap sebagai

pedoman hakim dalam memutus perkara.
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5. Dilution terhadap merek terkenal

Dalam  UU Merek dan Indikasi  Geografis, ketentuan  mengenai

dilution terhadap merek terkenal hanya terdapat pada satu ayat, tepatnya

tercantum pada Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan:
....
c.  Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak

sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;

Ketentuan tersebut juga dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 21 ayat (4)

UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c
diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa Pasal 21

ayat (1) huruf c UU  Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai

“persyaratan tertentu” yang harus dipenuhi supaya permohonan merek yang

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal untuk produk

tidak sejenis ditolak. Walaupun menyebutkan mengenai “persyaratan

tertentu” yang masih abstrak, Penjelasan Pasal 21 ayat  (1) huruf c UU

Merek dan Indikasi Geografis hanya berbunyi “cukup jelas”. Peraturan

Menteri yang diamanatkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut juga

hingga sekarang belum diundangkan. Akibatnya terjadi kekosongan hukum

dalam hukum merek Indonesia. Apabila menghadapi kasus dilution, hakim
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Indonesia tidak memiliki dasar hukum mengenai “persyaratan tertentu”

sebagaimana dimaksud dalam UU Merek dan Indikasi Geografis.

6. Pengajuan pembatalan merek atau gugatan atas pelanggaran merek

UU Merek dan Indikasi Geografis mengakomodasi kepentingan pihak

yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran merek dengan cara

memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk mengajukan

pembatalan atau gugatan atas pelanggaran merek. Hal tersebut dapat

ditemukan pada Pasal 76 jo. Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Berikut adalah rincian penjelasannya.

a. Pembatalan merek

Kesempatan  untuk mengajukan  pembatalan merek  diatur pada

Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut berbunyi

sebagai berikut.

(1) Gugatan  pembatalan Merek terdaftar  dapat diajukan  oleh  pihak
yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan
Permohonan kepada Menteri.

(3)  Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap
pemilik Merek terdaftar.

UU Merek dan Indikasi Geografis membedakan perlakuan terhadap

pemilik merek terdaftar dengan pemilik merek tidak terdaftar. Pada Pasal

76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa pihak

yang berkepentingan  dapat  langsung mengajukan gugatan pembatalan

merek. Pihak yang dimaksud “pihak yang berkepentingan” dijelaskan
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lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi

Geografis. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain
pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang
konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.

Sedangkan pemilik merek tidak terdaftar hanya dapat mengajukan

gugatan pembatalan merek setelah permohonannya dikabulkan oleh

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum

sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 20 UU Merek dan Indikasi

Geografis.

Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan

bahwa alasan yang dapat menjadi dasar pembatalan adalah berdasarkan

Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 20

UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai alasan absolut

penolakan pendaftaran merek, sedangkan Pasal 21 UU  Merek dan

Indikasi Geografis mengatur mengenai alasan relatif penolakan

pendaftaran merek. Pada Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, ada

ketentuan yang mengatur mengenai dilution. Namun, sebagaimana telah

diuraikan sebelumnya pada poin A.5, ketentuan tersebut masih rancu

karena tidak ada penjelasan mengenai “persyaratan tertentu” dalam

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, Peraturan Menteri yang diamanatkan sebagai penjelasan

ketentuan tersebut juga belum diundangkan. Oleh karena itu, dasar
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pembatalan merek sebagaimana diatur pada Pasal 76 UU Merek dan

Indikasi Geografis masih tidak jelas.

Berkaitan dengan gugatan pembatalan merek, UU Merek dan

Indikasi Geografis lebih lanjut mengatur jangka waktu gugatan

pembatalan merek  pada Pasal  77 UU Merek dan Indikasi  Geografis.

Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

(1)  Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
pendaftaran Merek.

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat
unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan
bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-
undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa jangka

waktu gugatan pembatalan merek adalah lima tahun sejak tanggal

pendaftaran merek, kecuali apabila merek tersebut didaftarkan dengan

itikad tidak baik atau merek yang didaftarkan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan

ketertiban umum.

b. Gugatan atas pelanggaran merek

Selain memberikan hak bagi pemilik merek terkenal untuk

mengajukan pembatalan pendaftaran merek, UU Merek dan Indikasi

Geografis juga memberikan hak untuk mengajukan gugatan atas

pelanggaran merek. Hal tersebut diatur pada Pasal 83 UU Merek dan

Indikasi Geografis. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.
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(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar
dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa
hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang
sejenis berupa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan

penggunaan Merek tersebut.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan

oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada

Pengadilan Niaga.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka  dapat diketahui bahwa

pemilik merek terkenal, baik yang telah didaftarkan maupun yang belum

didaftarkan di Indonesia, 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 bahwa ada pihak

lain yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang memiliki

persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan untuk produk sejenis

dengan merek miliknya. Tidak ada ketentuan yang mengatur apakah

alasan tersebut juga berlaku apabila ada persamaan pada pokoknya atau

secara keseluruhan dengan produk tidak sejenis. Hal tersebut

menunjukkan bahwa tidak ada dasar hukum bagi pemilik merek terkenal

untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan yang

berkaitan dengan merek terkenal sebagaimana diatur pada Pasal 83 UU

Merek dan Indikasi Geografis atas dasar dilution.
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Demikian adalah pengaturan perlindungan merek terkenal terhadap

tindakan passing off dan dilution dalam hukum positif Indonesia (ius

constitutum). Selanjutnya, Penulis akan menyajikan tabel untuk memudahkan

pembaca memahami pembahasan poin A ini. Berikut adalah tabel pengaturan

perlindungan merek terkenal terhadap tindakan passing off dan dilution dalam

hukum positif Indonesia (ius constitutum).

Tabel 1. Pengaturan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan passing off
dan dilution dalam hukum positif Indonesia (ius constitutum)

No. Pengaturan Pasal
1. Definisi merek terkenal Tidak diatur secara eksplisit. Namun, dapat

dapat ditelusur berdasarkan definisi “Pemilik
Merek yang tidak terdaftar” yang diatur pada
Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan
Indikasi Geografis. Pasal tersebut menyebutkan
bahwa yang dimaksud dengan “Pemilik Merek
yang tidak terdaftar” antara lain pemilik merek
yang itikad baik tetapi tidak terdaftar atau
pemilik merek terkenal tetapi tidak terdaftar.

2. Kriteria merek terkenal Tidak diatur secara eksplisit. Namun, dapat
dapat ditelusur pada Penjelasan Pasal 21 ayat
(1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis
yang  mengatur mengenai penolakan
permohonan pendaftaran merek terhadap merek
yang memiliki persamaan pada pokoknya atau
keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal
untuk produk sejenis. Kriteria yang dimaksud
adalah:
1. masyarakat umum memiliki pengetahuan

mengenai merek tersebut di bidang usaha
yang bersangkutan; dan

2. reputasi merek terkenal diperoleh karena
promosi yang gencar dan besar-besaran,
investasi di beberapa negara di dunia yang
dilakukan oleh pemiliknya dan disertai
bukti pendaftaran merek tersebut di
beberapa negara.



3. Larangan pendaftaran
merek yang memiliki
persamaan pada
pokoknya atau
keseluruhan dengan
merek terkenal

1. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c
mengatur larangan pendaftaran merek yang
memiliki  persamaan  pada pokoknya atau
keseluruhan dengan merek terkenal untuk
produk sejenis dan tidak sejenis yang telah
memenuhi persyaratan tertentu; dan

2. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek dan
Indikasi Geografis mengatur Larangan
pendaftaran merek yang memiliki
persamaan  pada pokoknya atau
keseluruhan dengan nama   orang atau
badan hukum terkenal.

4. Passing off terhadap
merek terkenal

Tidak diatur secara eksplisit. Namun, ada
ketentuan UU Merek   dan Indikasi Geografis
yang mengakomodasi kepentingan pemilik
merek terkenal untuk melindungi mereknya dari
perbuatan curang, yaitu Pasal 21 ayat (3) UU
Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur
bahwa Permohonan ditolak jika diajukan oleh
Pemohon yang beritikad tidak baik.

5. Dilution terhadap merek
terkenal

Diatur pada Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek
dan Indikasi Geografis, tetapi pengaturannya
tidak jelas karena menyebutkan bahwa
permohonan pendaftaran merek harus ditolak
jika merek tersebut memiliki persamaan dengan
merek terkenal milik pihak lain untuk produk
tidak sejenis yang memenuhi “persyaratan
tertentu”. Sedangkan Penjelasan Pasal 21 ayat
(1) huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis
hanya berbunyi “Cukup jelas” dan Peraturan
Menteri yang diamanatkan sebagai peraturan
pelaksanaan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi
Geografis belum diundangkan.

6. Pengajuan pembatalan
merek atau gugatan atas
pelanggaran merek

1. Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis
memberikan kesempatan bagi pemilik
merek untuk mengajukan pembatalan
merek. Pemilik merek terdaftar dapat
langsung mengajukan pembatalan,
sedangkan pemilik merek tidak terdaftar
dapat mengajukan pembatalan setelah
mengajukan permohonan ke Menteri; dan
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2. Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis
memberikan kesempatan bagi pemilik
merek untuk mengajukan pembatalan
pendaftaran merek apabila merek tersebut
memiliki persamaan dengan merek
Penggugat untuk produk sejenis. Tidak
mengatur kesempatan pemilik merek untuk
mengajukan  pembatalan  pendaftaran
merek apabila merek tersebut memiliki
persamaan dengan merek Penggugat untuk
produk tidak sejenis.

B. Penerapan Hukum Dalam Bentuk Putusan Pengadilan  yang Berkaitan
Dengan Tindakan Passing Off dan Dilution di Indonesia

Penulis memperoleh beberapa putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah

Agung berkaitan dengan tindakan passing off dan dilution di Indonesia.

Walaupun kasus tersebut telah diputus sebelum UU Merek dan Indikasi

Geografis diundangkan, kasus tersebut masih relevan untuk dianalisis dalam

penelitian ini karena pengaturan mengenai passing off dan dilution pada UU

Merek dengan UU Merek dan Indikasi Geografis kurang lebih sama. Berikut

adalah rincian putusan tersebut disertai kasus posisinya.

1. Putusan yang berkaitan dengan tindakan passing  off di Indonesia
(Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 15/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2015,121

sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor
557K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30 November 2015)122

121 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Juni
2015”, http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b5058cfa7cb70012d026e8afbe5381f2,
diakses terakhir pada tanggal 29 Oktober 2016, pukul 20.15.

122 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Agung Nomor
557K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30 November 2015”,
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8ee7a3e92afe0c49d9b033361785f1f7, diakses
terakhir pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul 15.05.
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Tabel 2. Uraian kasus Pierre Cardin

Nomor Perkara PN
Jakarta Pusat

15/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

Para Pihak Penggugat: Pierre Cardin
Tergugat 1: Alexander Satryo Wibowo
Tergugat 2: Pemerintah Republik Indonesia cq.
Departemen Kehakiman cq. Direktur Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek

Alasan Gugatan 1. Bahwa Penggugat adalah designer asal Perancis yang
telah memulai bisnisnya sejak tahun 1950-an dan
menjadi terkenal di berbagai negara   di dunia,
termasuk di Indonesia. Bahkan Penggugat dijuluki
sebagai Master of Invention dan dianugerahi
penghargaan Superstar Award oleh Fashion Group
International;

2. Bahwa     di Indonesia, Penggugat mengajukan
permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Merek
dengan rincian sebagai berikut:
a. Nomor IDM000192198 diperpanjang    dengan

Nomor R002008005130 tanggal 6 Februari 2009;
dan

b. Nomor D00.2014.051658 dan Nomor
D00.2014.051659 kelas 3 tanggal 11 November
2014.

3. Bahwa ternyata Tergugat I telah mendaftarkan merek
atas nama Pierre Cardin kepada Tergugat II. Merek
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Nomor IDM000223196 tanggal 28 April 2010;
b. Nomor IDM000234122 tanggal 22 Januari 2010;
c. Nomor IDM000028783 tanggal 31 Januari 2005;

dan
d. Nomor IDM000199948 tanggal 31 Maret 2009.

4. Bahwa Tergugat I awalnya adalah milik Wenas
Widjaja yang merupakan pemilik sah merek Nomor
120181 tanggal 29 Juli 1977, lalu merek tersebut
berpindah ke Raimin, lalu ke Eddy Tan, lalu ke
Tergugat I;

5. Bahwa Tergugat I dalam mendaftarkan merek tersebut
jelas-jelas tidak didasarkan dengan itikad tidak baik
(bad faith) karena:
a. Kata Pierre   Cardin dan logo Pierre   Cardin

bukanlah kata dan logo yang lazim digunakan di
Indonesia, sehingga sangat jelas apabila Tergugat I
melakukan peniruan yang disengata dan bertujuan
untuk mendompleng keterkenalan Penggugat;
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b. Adanya persamaan susunan kata, bunyi
pengucapan, dan logo antara merek Penggugat dan
merek Tergugat I; dan

c. Bahwa Tergugat I  tidak pernah meminta izin
kepada Penggugat untuk menggunakan merek
tersebut.

6. Bahwa jelas Tergugat I mendaftarkan merek tersebut
tidak berdasarkan itikad baik (good faith) dan berniat
untuk membonceng, meniru, menjiplak merek
Penggugat yang sudah terkenal secara jalan pintas
untuk menyesatkan konsumen; dan

7. Bahwa pendaftaran merek Tergugat I telah
bertentangan dengan Pasal 4 jis. Pasal 6 ayat (1) huruf
b jo. Pasal 6 ayat (3) huruf (a) UU Merek.

Pertimbangan
Hukum

1. Bahwa antara merek Penggugat dan Tergugat I
memang ada persamaan pada pokoknya, yang
meliputi:
a. Persamaan bunyi dan susunan kata;
b. Persamaan jenis barang yang dilindungi; dan
c. Persamaan logo.

2. Bahwa memang  benar merek Pierre Cardin milik
Penggugat telah didaftarkan di negara-negara yang
tergabung dalam Organisation Mondiale de la
Propriete Intelectuelle (Organisasi Dunia Hak
Kekayaan Intelektual);

3. Bahwa pada saat merek Tergugat I didaftarkan, merek
Penggugat dianggap belum sebagai merek terkenal;

4. Bahwa walaupun ada merek dan logo Pierre Cardin
tidak lazim  digunakan di Indonesia, tidak berarti
bahwa pendaftaran merek Tergugat I didasarkan pada
itikad tidak baik (bad faith);

5. Bahwa dalam setiap produk Tergugat I, Tergugat I
selalu mencantumkan kata-kata “product by PT
Gudang Rejeki”.

Amar Putusan Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar
Rp 731.000,00 (tujuh ratus tiga  puluh satu ribu
rupiah).

Nomor Perkara
Mahkamah Agung

557K/Pdt.Sus-HKI/2015

Para Pihak Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat): Pierre Cardin
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Termohon Kasasi 1 (dahulu Tergugat I): Alexander
Satryo Wibowo
Termohon Kasasi 2 (dahulu Tergugat II): Pemerintah
Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman cq.
Direktur Jenderal Hak  Kekayaan Intelektual cq.
Direktorat Merek

Alasan Keberatan
Kasasi

1. Bahwa judex factie tidak memeriksa dan mengadili
perkara secara komprehensif, terutama pada bagian
keterkenalan Pemohon Kasasi dan  telah melalaikan
ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek;

2. Bahwa judex factie kurang memberikan pertimbangan
hukum, terutama  pada bagian Termohon Kasasi I
yang telah menggunakan merek tanpa izin Pemohon
Kasasi. Judex factie hanya  mendasarkan
pertimbangan dengan mengaitkan pada Pasal 6 ayat
(1) huruf b UU Merek;

3. Bahwa pendaftaran merek dagang Pierre Cardin atas
nama Termohon Kasasi I  terbukti dilandasi itikad
tidak baik (bad faith) karena telah meniru nama orang
terkenal yang tidak lazim digunakan di Indonesia;

4. Bahwa  disampaikan  pula  kriteria  mengenai itikad
tidak baik yaitu:
a. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Nomor 39K/Pdt/1989, kriteria hukum tentang
itikad tidak baik dan unfair competition dapat
meruntuhkan perlindungan sehat bagi masyarakat
konsumen; dan

b. Berdasrkan Yurisprudensi Mahkamah    Agung
Nomor 426PK/Pdt/1994, segala bentuk persaingan
curang yang dapat menyesatkan anggota
masyarakat, dalam  bentuk peniruan,  reproduksi,
dan penerjemahan, harus dilarang.

Pertimbangan
Hukum

1. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat
dibenarkan karena judex factie telah tepat menerapkan
hukum;

2. Bahwa Termohon Kasasi benar adalah pendaftar
pertama merek Pierre Cardin di Indonesia
(pendaftaran pada tanggal 29 Juli 1977);

3. Bahwa Termohon Kasasi selalu mencantumkan kata-
kata “product by PT Gudang Rejeki” untuk
membedakannya dengan merek Pemohon Kasasi;

4. Bahwa Termohon Kasasi tidak bermaksud untuk
mendompleng merek Pemohon Kasasi sehingga
pendaftarannya tidak berdasarkan itikad tidak baik
(bad faith);
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5. Bahwa pendaftaran merek Pierre Cardin atas nama
Termohon Kasasi I telah sesuai dengan UU Merek,
yang menganut sistem first to file.

Dissenting Opinion 1. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan
karena judex factie tidak memberikan pertimbangan
yang cukup;

2. Bahwa berdasarkan fakta, memang benar bahwa
Pierre Cardin adalah merek dagang yang sudah
dikenal di berbagai negara di dunia;

3. Bahwa kata Pierre Cardin adalah nama asli Pemohon
Kasasi dan merupakan bahasa asing dari negara asal
Pemohon Kasasi yang tidak lazim digunakan di
Indonesia; dan

4. Bahwa pendaftaran merek Termohon Kasasi I dengan
dalih merupakan pengguna dan pendaftar pertama di
Indonesia tidak dapat dibenarkan, karena Termohon
Kasasi I jelas-jelas telah mendompleng keterkenalan
Pemohon Kasasi, apalagi penggunaan merek tersebut
tidak meminta izin Pemohon Kasasi, sehingga
perbuatan Termohon Kasasi I merupakan perbuatan
melawan hukum.

Amar Putusan 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
Pierre Cardin tersebut; dan

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00
(lima juta rupiah).

2. Putusan yang berkaitan dengan tindakan dilution di Indonesia
(Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Desember
2013,123 sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 276K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Agustus 2014)124

123 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10
September 2013”,
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3aa9a3282724dab30126e419e31a3be0, diakses
terakhir pada tanggal 31 September 2016, pukul 10.15.

124 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Agung Nomor
276K.Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Agustus 2014”,
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/522d443b7b4ae24c87e7b53c1186d321, diakses
terakhir pada tanggal 31 September 2016, pukul 10.35.
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Tabel 3. Uraian kasus Philip Stein Holding, Inc.

Nomor Perkara PN
Jakarta Pusat

62/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

Para Pihak Penggugat: Philip Stein Holding, Inc.
Tergugat 1: Kasim Halim
Tergugat 2: Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual cq. Direktorat Merek

Alasan Gugatan 1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan terkenal asal
Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 2003 dan
bergerak di bidang produksi aksesoris jam tangan;

2. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek Pihilip
Stein di beberapa negara, a.l Amerika Serikat, Arab
Saudi, Hongkong, dll untuk jenis barang kelas 14; dan

3. Bahwa Penggugat hendak mendaftarkan mereknya di
Indonesia, tetapi ternyata Tergugat I telah
mendaftarkan merek Philip Stein untuk kelas barang
25 kepada Tergugat II dengan Nomor IDM000174089
pada tanggal 1 Februari 2007 tanpa seizin Penggugat.

Pertimbangan
Hukum

1. Bahwa walaupun telah didaftarkan di berbagai negara,
merek milik Penggugat dianggap belum terkenal dan
belum menggambarkan adanya promosi  besar-
besaran; dan

2. Bahwa    Tergugat tidak dianggap meniru atau
menjiplak merek Penggugat karena berada pada kelas
barang yang berbeda, dan oleh karenanya pendaftaran
merek Tergugat sah secara hukum.

Amar Putusan Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp 4.816.000,00 (empat juta delapan
ratus enam belas ribu rupiah).

Nomor Perkara
Mahkamah Agung

276K/Pdt.Sus-HKI/2014

Para Pihak Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat): Philip Stein
Holding, Inc
Termohon Kasasi 1 (dahulu Tergugat I): Kasim Halim
Termohon Kasasi 2 (dahulu Tergugat II):
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.
Direktorat Merek
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Alasan Keberatan
Kasasi

1. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum,
karena yang menjadi pokok perkara adalah
penggunaan   merek Philip Stein milik Termohon
Kasasi I yang didaftarkan  dengan  itikad tidak baik
(bad faith) dengan cara menggunakan nama badan
hukum terkenal milik Pemohon Kasasi. Judex Factie
telah salah pertimbangan dalam hal:
a. Menganggap pendaftaran   di berbagai negara

tersebut tidak termasuk kriteria merek terkenal
karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 08K/N/HAKI/2003 tanggal 13 Februari
2003 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor
679K/Pdt.Sus/2010 tanggal 21 Desember 2011,
yang dimaksud dengan merek terkenal adalah
apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas
regional dan pendaftaran di berbagai negara adalah
salah satu kriteria penentuan merek terkenal;

b. Menganggap bahwa persamaan pada pokoknya
untuk barang tidak sejenis tidak dapat termasuk
pelanggaran merek karena berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 044K/N/HAKI/2003
tanggal 24 Maret 2004, pelanggaran merek juga
termasuk persamaan pada pokoknya untuk barang
tidak sejenis, karena penggunaan merek tersebut
telah memberikan kesan menyesatkan konsumen;

2. Bahwa judex  factie tidak lengkap dalam membuat
pertimbangan hukum karena berdasarkan fakta,
Termohon Kasasi I idak hadir di persidangan dan
hanya memberikan jawaban tanpa menyertakan bukti
yang patut.

Pertimbangan
Hukum

Bahwa pendaftaran merek Pemohon Kasasi di berbagai
negara belum dapat menunjukkan bahwa merek Pemohon
Kasasi adalah merek terkenal yang layak ditiru atau
dibonceng ketenarannya.

Amar Putusan 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
Philip Stein Holding, Inc. tersebut; dan

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00
(lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka dapat diambil analisis sebagai

berikut.
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1. Kasus Pierre Cardin (Putusan Pengadilan Niaga pada  Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
tanggal 9 Juni 2015, sebagaimana dikuatkan dengan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30
November 2015)

Berdasarkan kasus Pierre Cardin sebagaimana  diuraikan di atas,

Penulis menemukan dua masalah utama dalam kasus tersebut. Pertama,

merek Pierre Cardin milik Penggugat dianggap bukan sebagai merek

terkenal pada saat Tergugat mendaftarkan merek tersebut di Indonesia.

Kedua, penggunaan merek Pierre Cardin yang bukan merupakan bahasa

yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dianggap bukan merupakan

pemboncengan reputasi merek terkenal milik Penggugat  karena elemen

passing off yang dimaksud dalam hukum merek Indonesia masih belum

lengkap.

Berkaitan  dengan masalah  pertama, yaitu mengenai merek Pierre

Cardin yang dianggap bukan merek terkenal saat Tergugat mendaftarkan

mereknya di Indonesia. Hukum merek Indonesia memang menganut sistem

sistem konstitutif (first to file principle), yang memberikan hak kepada

pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Begitu pula dengan

pemberian perlindungan kepada merek terkenal. Hukum merek Indonesia

akan memberikan perlindungan setelah merek tersebut memenuhi kriteria

sebagai suatu merek terkenal.
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Walaupun demikian, prinsip perlindungan merek terkenal sebagaimana

diatur dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property (yang

telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor  15 Tahun 1997),

TRIPS Agreement (yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1994), dan WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on

the Protection of Well-Known Marks memberikan perlindungan lebih luas

kepada merek terkenal daripada merek biasa. Seharusnya merek terkenal

juga  mendapatkan  perlindungan dari itikad  tidak baik bahkan sebelum

merek menjadi terkenal.

Selanjutnya, berkaitan dengan masalah   kedua, yaitu mengenai

elemen-elemen passing off. Dalam kasus Pierre Cardin, penggunaan merek

Pierre Cardin milik Penggugat yang bukan merupakan bahasa yang lazim

digunakan dalam bahasa Indonesia dianggap bukan merupakan

pemboncengan reputasi merek terkenal milik Penggugat karena Tergugat

selalu mencantumkan kata-kata “product by PT Gudang Rejeki” dalam

setiap produknya. UU Merek serta UU Merek dan Indikasi Geografis

memang tidak menjelaskan secara eksplisit ketentuan mengenai passing off.

Namun, unsur-unsurnya dapat dilihat pada Pasal 4 UU Merek beserta

penjelasannya. Ketentuan tersebut kurang lebih sama dengan Pasal 21 ayat

(3) UU Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya. Berikut adalah

perbandingan kedua ketentuan tersebut.
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Tabel 4. Perbandingan Pasal 4 UU Merek disertai penjelasannya dengan Pasal 21
ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis disertai penjelasannya

Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek

(UU Merek)

Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis (UU
Merek dan Indikasi

Geografis)
Pasal 4
Merek tidak dapat   didaftar atas
dasar Permohonan yang diajukan
oleh Pemohon yang beriktikad
tidak baik.

Pasal 21 ayat (3)
Permohonan ditolak jika diajukan
oleh Pemohon yang beritikad tidak
baik.

Penjelasan Pasal 4
Pemohon 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 kerugian
pada pihak lain itu atau
menimbulkan kondisi persaingan
curang, mengecoh, atau
menyesatkan konsumen.
Contohnya, Merek Dagang A yang
sudah dikenal masyarakat secara
umum sejak bertahun-tahun, ditiru
demikian rupa sehingga memiliki
persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan Merek
Dagang A tersebut. Dalam contoh
itu sudah terjadi itikad tidak baik
dari peniru karena setidak-tidaknya
patut diketahui unsur
kesengajaannya dalam meniru
Merek Dagang yang sudah dikenal
tersebut.

Penjelasan Pasal 21 ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pemohon
yang beritikad tidak baik” adalah
Pemohon yang patut diduga dalam
mendaftarkan Mereknya memiliki
niat untuk meniru, menjiplak, atau
mengikuti Merek pihak lain demi
kepentingan   usahanya
menimbulkan kondisi persaingan
usaha tidak sehat, mengecoh, atau
menyesatkan konsumen.
Contohnya Permohonan Merek
berupa   bentuk tulisan, lukisan,
logo, atau   susunan warna yang
sama  dengan merek milik pihak
lain atau Merek yang sudah dikenal
masyarakat secara umum sejak
bertahun-tahun, ditiru sedemikian
rupa sehingga memiliki persamaan
pada  pokoknya atau
keseluruhannya dengan Merek
yang sudah dikenal tersebut. Dari
contoh tersebut sudah terjadi itikad
tidak baik dari Pemohon karena
setidak-tidaknya patut diketahui
adanya  unsur kesengajaannya
dalam meniru Merek yang sudah
dikenal tersebut.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan

mengenai passing off pada dua undang-undang tersebut kurang lebih sama.

Elemen passing off mengenai “penggambaran keliru” dalam kedua undang-

undang tersebut tidak dielaborasi secara rinci sehingga menimbulkan

berbagai macam interpretasi. Padahal berdasarkan Pasal 5 huruf f jo UU

PPPU, setiap  peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa

hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Pengaturan yang multiinterpretatif tersebut dapat dilihat dari kenyataan

bahwa muncul dissenting opinion oleh salah satu Hakim Agung pada kasus

Pierre Cardin. Beberapa hakim menganggap bahwa penggunaan merek

Pierre Cardin oleh Tergugat bukan merupakan pemboncengan reputasi

karena Tergugat mencantumkan mencantumkan kata-kata “product by PT

Gudang Rejeki” dalam setiap produknya. Namun, hakim lain menganggap

penggunaan merek dengan susunan kata, huruf, dan pengucapan yang sama

persis dengan bahasa yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

merupakan suatu bentuk pembocengan reputasi.

2. Kasus Philip Stein Holding,  Inc. (Putusan Pengadilan  Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pdt.Sus-
Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2013, sebagaimana
dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 276K/Pdt.Sus-
HKI/2014 tanggal 27 Agustus 2014)

Berdasarkan kasus Philip Stein Holding, Inc. sebagaimana diuraikan

di atas, maka dapat diketahui Majelis Hakim Indonesia menolak gugatan

Penggugat. Ditemukan dua masalah utama dalam kasus tersebut. Pertama,
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merek Philip Stein tidak dikategorikan sebagai merek terkenal. Majelis

Hakim menganggap bahwa pendaftaran merek Philip Stein di beberapa

negara belum cukup untuk menggambarkan keterkenalan merek Philip

Stein. Kedua, penggunaan merek milik Penggugat pada kelas barang yang

berbeda dianggap bukan pelanggaran merek.

Berkaitan  dengan  masalah  pertama, yaitu  mengenai definisi dan

kriteria merek terkenal. UU Merek maupun UU Merek dan Indikasi

Geografis tidak mengatur mengenai definisi merek terkenal. Kriteria merek

terkenal yang ditetapkan oleh UU Merek maupun UU Merek dan Indikasi

Geografis juga masih abstrak. Kriteria merek terkenal dapat ditemukan pada

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek. Ketentuan tersebut sama

dengan ketentuan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan

Indikasi Geografis. Berikut adalah perbandingan kedua ketentuan tersebut.

Tabel 5. Perbandingan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek dengan
Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek

(UU Merek)

Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis (UU
Merek dan Indikasi

Geografis)
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf
b
Penolakan Permohonan yang
mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan
Merek terkenal untuk barang
dan/atau  jasa yang  sejenis
dilakukan dengan memperhatikan
pengetahuan umum masyarakat
mengenai Merek tersebut di bidang
usaha yang bersangkutan. Di
samping    itu, diperhatikan pula

Penjelasan Pasal 21 ayat (1)
huruf c
Penolakan Permohonan yang
mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan
Merek terkenal untuk barang
dan/atau  jasa yang  sejenis
dilakukan dengan memperhatikan
pengetahuan umum masyarakat
mengenai Merek tersebut di bidang
usaha yang bersangkutan.
Di samping  itu, diperhatikan pula
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reputasi Merek terkenal yang
diperoleh karena promosi yang
gencar dan besar-besaran, investasi
di beberapa negara di  dunia yang
dilakukan oleh pemiliknya, dan
disertai bukti pendaftaran Merek
tersebut  di  beberapa negara.
Apabila hal-hal di atas belum
dianggap cukup, Pengadilan Niaga
dapat  memerintahkan lembaga
yang bersifat mandiri untuk
melakukan  survei guna
memperoleh kesimpulan mengenai
terkenal atau tidaknya Merek yang
menjadi dasar penolakan.

reputasi Merek tersebut yang
diperoleh karena promosi yang
gencar dan besar-besaran, investasi
di beberapa negara di  dunia yang
dilakukan oleh pemiliknya, dan
disertai bukti pendaftaran Merek
tersebut di beberapa negara.
Jika hal tersebut belum dianggap
cukup, Pengadilan Niaga dapat
memerintahkan lembaga yang
bersifat mandiri untuk melakukan
survei guna  memperoleh
kesimpulan mengenai terkenal atau
tidaknya Merek yang menjadi dasar
penolakan.

Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa salah satu kriteria suatu

merek dapat disebut sebagai merek terkenal adalah berdasarkan pendaftaran

merek tersebut di berbagai negara. Hal tersebut juga dikuatkan oleh

yurisprudensi, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor

08K/N/HAKI/2003 tanggal 13 Februari 2003 dan Putusan  Mahkamah

Agung Nomor 679K/Pdt.Sus/2010 tanggal 21 Desember 2011. Putusan

tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal adalah

apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas regional dan pendaftaran

di berbagai negara adalah salah satu kriteria penentuan suatu merek sebagai

merek terkenal.

Ketentuan tersebut memang hanya menyebutkan kriteria pendaftaran

di “berbagai” negara, tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah

minimal negara tempat pendaftaran merek tersebut. Tidak adanya pedoman

yang jelas mengenai jumlah minimal negara tempat pendaftaran merek

sebagai kriteria merek terkenal tentu membawa suatu ketidakpastian hukum.
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Hal tersebut berdampak pada kasus Philip Stein Holding, Inc. Merek Philip

Stein telah didaftarkan di kurang lebih 50 negara, tetapi Majelis Hakim tetap

beranggapan bahwa merek Philip Stein tersebut belum dapat dikategorikan

sebagai merek terkenal.

Hal tersebut juga diperparah karena tidak ada pedoman mengenai

bukti-bukti yang harus diajukan pemilik merek terkenal untuk dapat

memenuhi kriteria  merek terkenal sebagaimana dimaksud oleh hukum

merek Indonesia. Tidak adanya pengaturan merek terkenal secara  jelas

dalam hukum merek Indonesia menimbulkan suatu ketidakjelasan dan

ketidakpastian hukum. Padahal berdasarkan Pasal 5 huruf f jo. Pasal 6 ayat

(1) huruf i UU PPPU, setiap peraturan perundang-undangan harus jelas dan

mewujudkan jaminan kepastian hukum.

Selanjutnya, berkaitan dengan masalah kedua, yaitu bahwa Tergugat

tidak dianggap meniru merek Philip Stein milik Penggugat karena merek

tersebut digunakan pada kelas barang yang berbeda. Pengaturan mengenai

perasamaan merek dengan merek terkenal untuk produk tidak sejenis dapat

ditemukan pada Pasal 6 ayat (2) UU Merek. Ketentuan tersebut kurang lebih

sama dengan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis.

Berikut adalah perbandingan kedua ketentuan tersebut.
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Tabel 6. Perbandingan Pasal 6 ayat (2) UU Merek dengan Pasal 21 ayat (1) huruf
c UU Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek

(UU Merek)

Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis (UU
Merek dan Indikasi

Geografis)
Pasal 6 ayat (2)
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
lanjut  dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 21 ayat (1) huruf c
Permohonan ditolak jika Merek
tersebut  mempunyai persamaan
pada  pokoknya atau
keseluruhannya dengan:
c. Merek terkenal milik pihak lain

untuk barang dan/atau jasa tidak
sejenis yang memenuhi
persyaratan tertentu;

Pasal 6 ayat (1) huruf b
Permohonan harus ditolak oleh
Direktorat Jenderal apabila Merek
tersebut:
b. mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek yang sudah
terkenal milik pihak lain untuk
barang dan/atau jasa sejenis;

Pasal 21 ayat (4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai
penolakan Permohonan Merek
sebagaimana  dimaksud pada ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf c
diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dilution atau

persamaan merek dengan merek terkenal untuk produk tidak sejenis sudah

diatur. Akan tetapi, pengaturannya masih tidak jelas karena peraturan

pelaksana sebagai penjelasan pengaturan dilution tidak diundangkan.

Akibatnya, terjadi suatu kekosongan hukum.

Hal tersebut mengakibatkan ada hakim yang memutus bahwa

persamaan untuk produk tidak sejenis termasuk kategori pelanggaran merek

dan ada pula hakim memutus hal tersebut bukan termasuk kategori

pelanggaran merek. Putusan Mahkamah Agung Nomor 044K/N/HAKI/2003

tanggal 24 Maret 2004 menganggap bahwa pelanggaran merek juga
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termasuk persamaan pada pokoknya untuk barang tidak sejenis, mengingat

penggunaan merek tersebut telah   memberikan   kesan menyesatkan

konsumen. Namun, dalam kasus Philip Stein Holding, Inc., Penggugat tidak

dapat mempertahankan keunikan dan daya pembeda yang dimiliki merek

terkenalnya karena hakim memutus bahwa penggunaan merek untuk produk

tidak sejenis bukan termasuk pelanggaran merek. Uraian tersebut

menunjukkan bahwa kekosongan hukum mengakibatkan terjadi suatu

inkosistensi hukum.

C. Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan Passing
Off dan Dilution Dalam Kebijakan Hukum Indonesia di Masa yang Akan
Datang (Ius Constituendum)

Sebelum membahas tentang pengaturan passing off dan dilution dalam

kebijakan hukum Indonesia di masa yang akan datang (ius constituendum),

Penulis menyajikan perbandingan pengaturan passing off dan dilution di negara

Singapura dan Amerika Serikat.

1. Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan Passing
Off dan Dilution di Singapura

Hukum merek di Singapura terdiri dari beberapa peraturan, antara lain

Singapore Trade Marks Act (Chapter 332, 2005 Revised Edition), Trade

Marks Rules (2008 Revised Edition), dan Trade Marks (Amendment) Rules

2013.  Namun, pengaturan  perlindungan  merek  terkenal di Singapura

terdapat pada Singapore Trade Marks Act (Chapter 332, 2005 Revised

Edition). Berikut adalah rincian perlindungan merek terkenal yang diatur

dalam Singapore Trade Marks Act.
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a. Definisi merek terkenal

Singapore Trade Marks Act memberikan definisi merek terkenal

secara rinci. Definisi merek terkenal dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat

(1) alinea ke-22. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

“well known trade mark” means —
(a) any registered trade mark that is well known in Singapore; or
(b) any unregistered trade mark that is well known in Singapore

and that belongs to a person who —
(i) is national of a Convention country; or
(ii) is domiciled in, or has a real and effective industrial or

commercial establishment, in a Convention country,
whether or not that person carries on business, or has any
goodwill, in Singapore.125

Definisi tersebut menyinggung mengenai Convention country.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Convention country dapat ditemukan

pada Pasal 2 ayat (1) alinea ke-5 Singapore Trade Marks Act. Pasal

tersebut berbunyi sebagai berikut.

“Convention country” means —
(a) in section 10 and paragraph 13 of the Third Schedule, a

country or territory, other than Singapore, which is —
(i) a party to the Paris Convention; or
(ii) a member of the World Trade Organization; and

(b) in any other provision of this Act, a country or territory which
is —
(i) a party to the Paris Convention; or
(ii) a member of the World Trade Organization.126

125 Singapore Trade Marks Act (Chapter 332, Revised Edition 2005),
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=187981, diakses terakhir pada tanggal 25
November 2016, pukul 19.15.

126 Ibid.
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Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

Singapore Trade Marks Act tidak hanya melindungi merek terkenal yang

telah terdaftar di Singapura, tetapi juga melindungi merek terkenal yang

tidak  didaftarkan  di Singapura, asalkan merek tersebut dimiliki oleh

orang yang berasal dari negara yang telah meratifikasi Paris Convention

atau menjadi anggota WTO, tidak peduli apakah pemilik merek tersebut

menjalankan bisnis atau memiliki jasa baik di Singapura.

Singapore Trade Marks Act memang tidak mensyaratkan bahwa

pemilik merek tersebut harus menjalankan bisnisnya atau memiliki jasa

baik di Singapura, tetapi Singapore Trade Marks Act tidak melindungi

merek yang terkenal secara global, melainkan hanya melindungi merek

yang terkenal di Singapura, baik merek tersebut dimiliki oleh warga

negara Singapura atau warga negara lain, asalkan negara lain tersebut

telah meratifikasi Paris Convention atau menjadi anggota WTO dan

memiliki reputasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Singapore

Trade Marks Act telah memberikan definisi jelas tentang merek terkenal.

b. Kriteria merek terkenal

Singapore Trade Marks Act mengatur kriteria terkenal secara rinci.

Kriteria merek terkenal dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (7). Pasal

tersebut berbunyi sebagai berikut.

Subject to subsection (8), in deciding, for the purposes of this Act,
whether a trade mark is well known in Singapore, it shall be
relevant to take into account any matter from which it may be
inferred that the trade mark is well known, including such of the
following matters as may be relevant:
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(a) the degree to which the trade mark is known to or recognized
by any relevant sector of the public in Singapore;

(b) the duration, extent, and geographical area of —
(i) any use of the trade mark; or
(ii)  any promotion of the trade mark, including any

advertising of, any publicity given to, or any presentation
at any fair or exhibition of, the goods or services to which
the trade mark is applied;

(c) any registration or application for the registration of the trade
mark in any country or territory in which the trade mark is
used or recognized, and the duration of such registration or
application;

(d) any successful enforcement of any right in the trade mark in
any country or territory, and the extent to which the trade
mark was recognized as well known by the competent
authoritites of that country or territory;

(e) any value associated with the trade mark.127

Kriteria merek terkenal juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2

ayat (8) Singapore Trade Marks Act yang berbunyi sebagai berikut.

Where it is determined that a trade mark is well known to any
relevant sector of the public in Singapore, the trade mark shall be
deemed to be well known in Singapore.128

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa Pasal 2

ayat (7) Singapore Trade Marks Act menetapkan sekurang-kurangnya

lima faktor yang patut dipertimbangkan supaya suatu merek dapat

dianggap sebagai merek terkenal. Lima faktor tersebut antara lain adalah

derajat dikenalnya merek tersebut di sektor relevan di Singapura; durasi

dan luas geografis penggunaan serta promosi merek, termasuk iklan dan

pergelaran produk yang ditandai oleh merek tersebut; pendaftaran atau

permohonan pendaftaran merek di negara tempat merek tersebut

digunakan dan durasi pendaftaran atau permohonan pendaftaran tersebut;

127 Ibid.
128 Ibid.
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pengakuan hak atas merek oleh pejabat yang berwenang  di negara

apapun; dan nilai yang berhubungan dengan merek tersebut. Selanjutnya

Pasal 2 ayat (8) Singapore Trade Marks Act juga menegaskan bahwa

ketika merek dianggap terkenal bagi setiap sektor yang relevan di

Singapura, maka merek tersebut dapat langsung dikategorikan sebagai

merek terkenal di Singapura.

c.  Larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal

Dalam Singapore Trade Marks Act, larangan persamaan dengan

merek terkenal diatur dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 8

ayat (5) Singapore Trade Marks Act. Berikut adalah rinician ketentuan

tersebut.

1) Pasal 8 ayat (3) Singapore Trade Marks Act

Pasal 8 ayat (3) Singapore Trade Marks Act mengatur larangan

pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal

di Singapura yang telah dimohonkan pendaftarannya sebelum tanggal

1 Juli 2004. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Where an application for registration of a trade mark is made
before 1st July 2004, if the trade mark —
(a) is identical with or similar to an earlier trade mark; and
(b) is to be  registered for goods or services which are  not

similar to those for which the earlier trade mark is
protected;
the later trade mark shall not be registered if —
(i) the earlier trade mark is well known in Singapore;
(ii)  use of the later trade mark in relation to the goods or

services for which the later trade mark is sought to be
registered would indicate a connection between those
goods or services and the  proprietor of the earlier
trade mark;
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(iii) the exists a likelihood of confusion on the part of the
public because of such use; and

(iv) the interests of the proprietor of the earlier trade mark
are likely to be damaged by such use.129

Ketentuan di atas menyinggung mengenai earlier trade mark.

Penjelasan lebih lanjut mengenai earlier trade mark dapat ditemukan

pada Pasal 2 ayat (1) alinea ke-8 Singapore Trade Marks Act. Pasal

tersebut berbunyi sebagai berikut.

"earlier trade mark" means —
(a) a registered trade mark or an international trade mark

(Singapore), the application for registration of which was made
earlier than the trade mark in question, taking account (where
appropriate) of the priorities claimed in respect of the trade
marks; or

(b) a trade mark which, at the date of application for registration
of the trade mark in question or (where appropriate) of the
priority claimed in respect of the application, was a well known
trade mark.130

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

Singapore Trade Marks Act melarang adanya pendaftaran merek yang

memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, baik dengan

merek yang telah didaftarkan atau yang telah dimohonkan

pendaftarannya di Singapura atau di negara yang telah meratifikasi

Paris Convention atau menjadi anggota WTO maupun dengan merek

terkenal di Singapura, yang mana penggunaan merek tersebut akan

menunjukkan suatu hubungan antara produk merek terkenal dengan

produknya sehingga muncul kebingungan di masyarakat dan

129 Ibid.
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kepentingan pemilik terkenal tersebut mungkin sekali dirusak akibat

penggunaan tersebut.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Singapore Trade Marks

Act telah mengadopsi elemen-elemen passing off sebagaimana

dirumuskan oleh hakim-hakim Inggris, antara lain Lord Langdale MR,

Lord Parker, Lord Diplock, Lord Fraser, dan Lord Oliver.

2) Pasal 8 ayat (4) Singapore Trade Marks Act

Pasal 8 ayat (4) Singapore Trade Marks Act mengatur larangan

pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal

di Singapura yang dimohonkan pendaftarannya pada atau setelah

tanggal 1 Juli 2004. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut. Pasal

tersebut berbunyi sebagai berikut.

Subject to subsection (5), where an application for registration
of a trade mark is made on or after 1st July 2004, if the whole or
an essential part of the trade mark is identical with or similar to
an earlier trade  mark, the  later trade  mark shall not be
registered if —
(a) the earlier trade mark is well known in Singapore; and
(b) use  of the later trade mark  in relation to the goods or

services for which the later trade mark is sought to be
registered —
(i)   would indicate a connection between those goods or

services and the proprietor of the earlier trade mark,
and is likely to damage the interests of the proprietor of
the earlier trade mark; or

(ii)  if the earlier trade mark is well known to the public at
large in Singapore —
(A)  would cause dilution in an unfair manner of the

distinctive character of the earlier trade mark; or
(B) would take unfair advantage of the distinctive

character of the earlier trade mark.131
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Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

Singapore Trade Marks Act melarang adanya pendaftaran merek yang

memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek

yang terkenal di Singapura, yang mana penggunaan merek tersebut

akan menunjukkan suatu hubungan antara produk merek terkenal

dengan produknya sehingga muncul kebingungan di masyarakat dan

kepentingan pemilik terkenal tersebut mungkin sekali dirusak akibat

penggunaan tersebut. Perlindungan tersebut juga berlaku apabila

penggunaan merek tersebut dapat mengakibatkan dilution dengan cara

yang tidak adil sehingga dapat mengaburkan atau merusak reputasi

merek terkenal tersebut.

Pasal 8 ayat (4) Singapore Trade Marks Act mengadopsi doktrin

dilution dan memberikan perlindungan bagi merek terkenal yang

digunakan untuk menamai produk tidak sejenis oleh  oknum yang

ingin mengaburkan atau merusah reputasi merek terkenal tersebut.

3) Pasal 8 ayat (5) Singapore Trade Marks Act

Pasal 8 ayat (5) Singapore Trade Marks Act mengatur bahwa

pemilik merek terkenal dilindungi dari itikad tidak baik. Pasal tersebut

berbunyi sebagai berikut.

A trade mark shall not be refused registration by virtue of
subsection (4) if the application for the registration of the trade
mark was filed before the earlier trade mark became well known
in Singapore unless it is shown that the application was made in
bad faith.132
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Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

Singapore Trade Marks Act mengatur bahwa pendaftaran suatu merek

tidak harus ditolak apabila permohonan pendaftaran merek tersebut

diajukan sebelum merek yang   dimaksud menjadi terkenal di

Singapura, kecuali pemilik merek yang dimaksud dapat menunjukkan

bahwa merek didaftarkan atas dasar itikad tidak baik. Ketentuan

tersebut menunjukkan bahwa Singapore Trade Marks Act juga

memberikan perlindungan kepada mererk terkenal bahkan  sebelum

merek tersebut memenuhi kriteria sebagai suatu merek terkenal.

Selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Singapore Trade Marks

Act, Pasal 55 Singapore Trade Marks Act mengatur lebih lanjut mengenai

perlindungan tambahan bagi pemilik merek terkenal, tepatnya pada Pasal

55 ayat (1), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 55 ayat (4). Berikut adalah

rincian ketentuan tersebut.

1) Pasal 55 ayat (1) Singapore Trade Marks Act

Pasal 55 ayat (1) Singapore Trade Marks Act mengatur

mengenai lingkup merek terkenal yang dilindungi Singapore Trade

Marks Act. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

A well known trade mark shall be entitled to protection under this
section —
(a) whether or not the trade mark has been registered in

Singapore, or an application for the registration of the trade
mark has been made to the Registrar; and

(b)  whether or not the proprietor of the trade mark carries on
business, or has any goodwill, in Singapore.133
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Ketentuan tersebut menyinggung mengenai Registrar.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Registrar diatur dalam Pasal 2 ayat

(1) alinea ke-15 Singapore Trade Marks Act. Pasal tersebut

mendefinisikan Registrar sebagai, “the Registrar of Trade Marks

referred to in section 62 and includes any Deputy Registrar of Trade

Marks referred to in that section”.134

Berdasarkan ketentuan tersebut,  maka dapat  diketahui  bahwa

merek terkenal yang dilindungi dalam Singapore Trade Marks Act

adalah merek yang terkenal, baik telah atau belum didaftarkan di

Singapura, termasuk pula merek terkenal yang telah dimohonkan

pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Merek dan juga merek terkenal

tidak peduli apakah pemilik merek tersebut menjalankan bisnis atau

memiliki jasa baik di Singapura.

2) Pasal 55 ayat (3) Singapore Trade Marks Act

Pasal 55 ayat (3) Singapore Trade Marks Act mengatur

mengenai hak pemilik merek terkenal. Pasal tersebut berbunyi sebagai

berikut.

Subject to subsections (6) and (7), the  proprietor of a well
known trade mark shall be entitled to restrain by injunction the
use in Singapore, in the course of trade and without the
proprietor’s consent, of any trade mark which, or an essential
part of which, is identical with or similar to the proprietor’s
trade mark, in relation to any goods or services, where the use
of the trade mark —
(a) would indicate a connection between those goods or services

and the proprietor, and is likely to damage the interests of
the proprietor; or
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(b) if the proprietors trade mark is well known to the public at
large in Singapore —

(i) would cause dilution in an unfair manner of the
distinctive character of the proprietor's trade mark; or

(ii) would take unfair advantage of the distinctive character
of the proprietor's trade mark.135

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

pemilik merek terkenal diberi hak untuk melarang pihak lain

menggunakan merek miliknya, yang mana penggunaan tersebut akan

mengindikasikan adanya hubungan dengan produk miliknya dan

merugikan kepentingannya. Pemilik merek terkenal juga diberi hak

untuk melarang  pihak lain menggunakan mereknya untuk produk

tidak sejenis yang mana akan mengakibatkan dilution yang dapat

mengaburkan atau merusak reputasi merek terkenal tersebut.

3) Pasal 55 ayat (4) Singapore Trade Marks Act

Pasal 55 ayat (4) Singapore Trade Marks Act juga mengatur

lebih lanjut mengenai hak pemilik merek terkenal. Pasal tersebut

berbunyi sebagai berikut.

Subject to subsections (6)  and (7), the  proprietor of a well
known trade mark shall be entitled to restrain by injunction the
use in Singapore  without the proprietor's consent of any
business identifier which, or an essential part of which, is
identical with or similar to the proprietor's trade mark, where
the use of the business identifier —
(a) would indicate a connection between the business in respect

of which it is used and the proprietor, and is likely to
damage the interests of the proprietor; or

(b) if the proprietor's trade mark is well known to the public at
large in Singapore —
(i) would cause dilution in an unfair manner of the

distinctive character of the proprietor's trade mark; or
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(ii) would take unfair advantage of the distinctive
character of the proprietor's trade mark.136

Berdasarkan ketentuan di atas, maka  dapat diketahui bahwa

selain diberi hak untuk menggunakan sendiri dan melarang pihak lain

untuk menggunakan mereknya, pemilik merek  terkenal juga diberi

hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan tanda pengenal

bisnis yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara

keseluruhan dengan tanda   pengenal bisnis miliknya. Ketentuan

tersebut menunjukkan bahwa Singapore Trade Marks Act

memberikan perlindungan yang luas terhadap merek terkenal.

Singapore Trade Marks Act nampaknya sangat menyadari pentingnya

merek sebagai tanda pembeda suatu bisnis. Selain melindungi merek,

Singapore Trade Marks Act juga melindungi tanda pengenal bisnis

dan segala sesuatu yang dapat membedakan bisnisnya dari bisnis

pihak lain.

d. Passing off terhadap merek terkenal

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tepatnya pada poin

C.1.c.1), bahwa Pasal 8 ayat (3) Singapore Trade Marks Act sebenarnya

telah menguraikan elemen-elemen passing off. Namun, penegasan

pengaturan passing off juga diatur lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (2) dan

Pasal 8 ayat (7) huruf a Singapore Trade Marks Act. Berikut adalah

rincian ketentuan tersebut.
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1) Pasal 4 ayat (2) Singapore Trade Marks Act

Pasal 4 ayat (2) Singapore Trade Marks Act mengatur mengenai

hukum passing off. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

No proceedings shall lie to prevent or recover damages for the
infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing
in this Act shall affect the law relating to passing off of rights
under the Geographical Indications Act.137

Berdasarkan  ketentuan di atas,  maka dapat  diketahui  bahwa

tidak ada tindakan lebih lanjut untuk mencegah atau memulihkan

kerugian akibat infringement merek yang belum didaftarkan. Namun,

terhadap merek yang belum didaftarkan berlaku hukum passing off.

Hukum passing off sendiri dapat dilihat dari yurisprudensi Singapura.

Menurut yurisprudensi Singapura, ada tiga elemen yang harus

dibuktikan untuk   menunjukkan   bahwa tindakan tersebut adalah

passing off, yaitu:

a) Jasa baik

Dalam mengajukan gugatan passing off, Penggugat harus

menunjukkan bahwa jasa baik melekat pada suatu bisnis dan merek

tersebut merupakan suatu daya pembeda bisnis. Pertama, jasa baik

yang dimaksud harus melekat pada suatu bisnis. Hal tersebut sesuai

dengan CDL Hotels International Ltd v Pontiac Marina Pte Ltd

[1998] 1 SLR(R) 975 at [45] yang menyatakan bahwa, “the

goodwill between a trader and his customers”.138 Dengan kata lain,

137 Ibid.
138 SingaporeLaw.sg, “CDL Hotels International Ltd v Pontiac Marina Pte Ltd

[1998] 2 SLR 550; [1998] SGCA 23”, http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-
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Penggugat dalam gugatan passing off harus membuktikan bahwa ia

memiliki reputasi dan juga memiliki bisnis yang mana dilekati jasa

baik tersebut. Jasa baik juga dapat dibuktikan melalui bisnis yang

berjalan selama beberapa waktu tertentu. Kedua, Penggugat juga

harus menunjukkan bahwa merek tersebut telah menjadi daya

pembeda bisnis. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus Haw Par

Brothers International Ltd v Chiarapurk Jack [1991] 1 SLR(R)

425).139

Sementara itu, pemilik merek terkenal asing yang belum

didaftarkan di Singapura   dan belum memiliki jasa   baik di

Singapura mendapat perlindungan oleh Pasal 55 Singapore Trade

Marks Act. Ketentuan tersebut secara khusus diundangkan untuk

pemilik merek terkenal di Singapura dari negara yang telah

meratifikasi Paris Convention atau menjadi anggota WTO.

b) Penggambaran yang keliru

Bentuk klasik dari penggambaran yang   keliru adalah

Tergugat mengadopsi merek atau ‘get-up’ yang memiliki

persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan produk

Penggugat sehingga menyesatkan konsumen dan membuat mereka

berpikir bahwa produk Tergugat adalah produk Penggugat atau

singapore/commercial-law/chapter-12?id=1553, diakses terakhir pada tanggal 22 Oktober
2016, pukul 18.09.

139 SingaporeLaw.sg, “Chiarapurk Jack and Others v Haw Par Brothers International Ltd and
another appeal [1993] 3 SLR 285; [1993] SGCA 55”, http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-
of-singapore/commercial-law/chapter-12?id=1550, diakses terakhir pada tanggal 22 Oktober
2016, pukul 18.15.
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memiliki hubungan dengan produk Penggugat. Hal tersebut dapat

dilihat pada kasus The Singapore Professional Golfers’ Association

v Chen Eng Waye [2013] 2 SLR 495.140

c) Kerugian

Dalam membuktikan gugatan passing off, harus ada

kerugian atau kemungkinan timbulnya kerugian terhadap jasa baik

Penggugat. Contoh yang paling umum adalah kerugian akibat

hilangnya penjualan karena konsumen membeli produk Tergugat

dengan mengira bahwa produk tersebut adalah produk Penggugat.

Kerugian tersebut disebut blurring of goodwill atau pengaburan

jasa baik. Kerugian lain juga dapat disebabkan karena produk

Tergugat memiliki kualitas rendah sehingga konsumen tidak mau

lagi membeli produk Penggugat. Kerugian tersebut disebut

tarnishment of goodwill atau perusakan jasa baik.141 Selain kedua

jenis kerugian tersebut, kerugian juga dapat disebabkan karena

adanya pembatasan ekspansi Penggugat dalam kegiatan-kegiatan

bisnis tertentu. Kasus serupa dapat ditemukan pada Novelty Pte Ltd

v Amanresorts Ltd [2009] 3 SLR(R) 216.142

140 SingaporeLaw.sg, “The Singapore Professional Golfers’ Association v Chen Eng Waye and
others [2013] SGCA 18”, http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-
law/court-of-appeal-judgments/15158-the-singapore-professional-golfers-rsquo-association-v-
chen-eng-waye-and-others-2013-sgca-18, diakses terakhir pada tanggal 22 Oktober 2016,
pukul 18.23.

141 Ibid.
142 SingaporeLaw.sg, “Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and Another [2009] 3 SLR 216; [2009]

SGCA 13”, http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-law/court-of-
appeal-judgments/13791-novelty-pte-ltd-v-amanresorts-ltd-and-another-2009-3-slr-216-2009-
sgca-13, diakses terakhir pada tanggal 22 Oktober 2016, pukul 18.32.
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2) Pasal 8 ayat (7) huruf a Singapore Trade Marks Act

Pasal 8 ayat (7) huruf a Singapore Trade Marks Act mengatur

mengenai larangan pendaftaran terhadap merek yang memiliki

persamaan dengan merek yang belum didaftarkan dan terindikasi

adanya passing off. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its
use in Singapore is liable to be prevented —
(a) by virtue of any rule  of law (in particular, the law of

passing off) protecting an unregistered trade mark or other
sign used in the course of trade; or ...143

Berdasarkan ketentuan di atas, maka  dapat diketahui bahwa

suatu merek tidak dapat didaftarkan di Singapura apabila penggunaan

merek tersebut mengindikasikan adanya passing off terhadap merek

yang belum didaftarkan.

e. Dilution terhadap merek terkenal

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dilution

merupakan salah satu alasan penolakan pendaftaran merek. Hal tersebut

diatur pada Pasal 8 ayat (3) jis. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (4)

Singapore Trade Marks Act. Selanjutnya, pengaturan dilution pada

Singapore Trade Marks Act terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain

definisi dilution, tipe dilution, dan perlindungan tambahan.

1) Definisi dilution

Singapore Trade Marks Act mengatur definisi dilution secara

jelas. Definisi dilution dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1) alinea

143 Ibid.
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ke-7 Singapore Trade Marks Act. Pasal tersebut berbunyi sebagai

berikut.

“dilution” , in relation to a trade mark, means the lessening of
the capacity of the trade mark to identify and distinguish goods
or services, regardless of whether there is —
(a) any competition between the proprietor of the trade mark

and any other party; or
(b) any likelihood of confusion on the part of the public.144

Berdasarkan ketentuan tersebut,  maka dapat  diketahui  bahwa

dilution berarti pengurangan daya pembeda yang  dimiliki suatu

merek. Dilution tetap dianggap terjadi terlepas dari ada atau tidaknya

kompetisi antara pemilik merek dengan pihak lain ataupun ada atau

tidaknya kebingungan diantara masyarakat. Walaupun sudah merinci

definisi dilution, agaknya definisi  tersebut  kurang  lengkap karena

tidak  menjelaskan bahwa dilution dilakukan  dengan cara

menggunakan merek tersebut atas produk tidak sejenis.

2) Tipe dilution

Singapore Trade Marks Act membagi dilution menjadi tiga

kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Berikut akan disajikan tabel

perbedaan ketiga katogeri dilution tersebut.145

144 Singapore Trade Marks Act (Chapter 332, Revised Edition 2005),
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=187981, diakses terakhir pada tanggal 25
November 2016, pukul 19.15.

145 Khaw Lake Tee, Tay Pek San, dan Ng-Loy Wee Loon, 2012, Protection of Reputation in the
Trade Mark and Copyright Laws of Malaysia and Singapore: Divergence and a Cultural
Exploration, dalam Andrew T. Kenyon, Ng-Loy Wee Loon, dan Megan Richardson (eds.), The
Law of Reputation and Brands in the Asia Pacific, New York: Cambridge University Press,
hal. 109-110.
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Tabel 7. Perbandingan kategori dilution dalam Singapore Trade Marks Act

Category Article
The Nature of
Prohibited Act

Level of Renown of
the Plaintiff’s

Mark
Category A Arts. 8(4)(b)(i)

and 55(3)(a)
Defendant’s use
indicates a
connection between
the defendant’s
goods or services
and the plaintiff,
and causes damage
to the plaintiff’s
interests.

Well known in any
relevant sector in
Singapore.

Category B Arts.
8(4)(b)(ii)(A)
and 55(3)(b)(i)

Defendant’s use
causes dilution in
an unfair manner of
the distinctive
character of the
plaintiff’s trade
mark.

Well known to the
public at large in
Singapore.

Category C Arts.
8(4)(b)(ii)(B)
and 55(3)(b)(ii)

Defendant’s use
takes unfair
advantage of the
distinctive
character of the
plaintiff’s trade
mark.

Well known to the
public at large in
Singapore.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tindakan

yang dilarang dalam kategori A adalah apabila penggunaan merek

terkenal oleh Tergugat mengindikasikan adanya hubungan antara

produk Penggugat dan produk Tergugat sehingga mengakibatkan

kerugian bagi kepentingan Penggugat. Tingkat keterkenalan yang

disyaratkan dalam kategori A ini hanya sebatas reputasi di sektor yang

relevan bagi masyarakat di Singapura. Artinya keterkenalan bagi

sekelompok orang tertentu juga dapat masuk dalam kategori A ini.
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Berbeda dengan kategori A, tindakan yang dilarang dalam

kategori B adalah apabila penggunaan merek terkenal oleh Tergugat

dapat mengakibatkan dilution terhadap daya pembeda yang dimiliki

oleh merek Penggugat dengan cara yang tidak adil. Sementara itu,

tindakan yang dilarang dalam kategori C adalah apabila Tergugat

mengambil keuntungan secara  tidak adil terhadap daya pembeda

merek Penggugat. Tingkat keterkenalan yang disyaratkan dalam

kategori B dan C ini lebih tinggi daripada kategori A, yaitu harus ada

reputasi diantara masyarakat luas di Singapura.

3) Perlindungan tambahan dari dilution

Perlindungan tambahan terhadap tindakan dilution tercantum

pada Pasal 29 ayat (2) huruf (b) Singapore Trade Marks Act. Pasal

tersebut berbunyi sebagai berikut.

Subsection (1) shall not apply where —
(a)  the condition of the goods has been changed or impaired

after they have been put on the market; and
(b) the use of the registered trade mark in relation to those

goods has caused dilution in an unfair manner of the
distinctive character of the registered trade mark.146

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 29 ayat (1) Singapore

Trade Marks Act. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Notwithstanding section 27, a registered trade mark is not
infringed by the use of the trade mark in relation to goods which
have been put on the market, whether in Singapore or outside
mark in relation to goods which have been put on the market,
whether in Singapore or outside Singapore, under that trade

146 Singapore Trade Marks Act (Chapter 332, Revised Edition 2005),
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=187981, diakses terakhir pada tanggal 25
November 2016, pukul 19.15.



147 Ibid.

123

mark by the proprietor of the registered trade mark or with his
express or implied consent (conditional or otherwise).147

Berdasarkan ketentuan tersebut,  maka dapat  diketahui  bahwa

Singapore Trade Marks Act mengatur  bahwa persamaan  merek

dengan merek Penggugat tidak dikategorikan sebagai suatu

pelanggaran merek apabila produk Tergugat telah beredar di pasaran.

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila terjadi dilution.

Apabila Tergugat menggunakan merek Penggugat untuk produk tidak

sejenis, maka Tergugat tetap dapat dianggap melakukan pelanggaran

merek sekalipun produk Tergugat telah beredar. Ketentuan tersebut

menunjukkan bahwa Singapore Trade Marks Act melindungi merek

dari  tindakan dilution sekalipun  merek yang  dianggap  merusak

tersebut telah terdaftar dan produknya telah beredar di pasaran.

Singapore Trade Marks Act melindungi reputasi merek terkenal dari

adanya pengaburan atau perusakan reputasi.

f. Pengajuan pembatalan merek atau gugatan atas pelanggaran merek

Singapore Trade Marks Act mengakomodasi kepentingan pihak

yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran merek dengan cara

memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk mengajukan

pembatalan atau gugatan atas pelanggaran merek. Hal tersebut dapat

ditemukan  pada Pasal 21 jo. Pasal 23 Singapore Trade Marks Act.

Berikut adalah rincian penjelasannya.
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1) Pembatalan merek

Hak pemilik merek untuk mengajukan pembatalan merek diatur

pada Pasal 21 Singapore Trade Marks Act. Pasal tersebut berbunyi

sebagai berikut.

(1) A registered trade mark may be cancelled by the proprietor in
respect of some or all of the goods or services for which it is
registered.

(2) The Minister may make rules –
(a) to provide for the manner and effect of a cancellation; and
(b) for protecting the interests of other persons having a right

in the registered trade mark.148

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

merek yang telah didaftarkan dapat dibatalkan oleh pemilik merek

sebenarnya dan Menteri dapat menetapkan efek pembatalan tersebut

dalam rangka melindungi kepentingan pemilik merek lain.

2) Gugatan atas pelanggaran merek

Dalam Singapore Trade Marks Act, gugatan atas pelanggaran

merek diatur  dalam Pasal 23. Pasal 23 ayat (5) Singapore Trade

Marks Act mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan

atas pelanggaran merek. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut.

An application for a declaration of invalidity may be made by any
person, and may be made either to the Registrar or to the Court,
except that –
(a) if proceedings concerning the trade mark in question are

pending in the Court, the application must be made to the
Court; and

(b) if in any other case the application is made to the Registrar, he
may at any stage of the proceedings refer the application to the
Court.149

148 Ibid.
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Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

siapapun dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek kepada

Registrar atau kepada Pengadilan.

Selanjutnya alasan-alasan yang dapat dapat menjadi dasar

gugatan diatur pada Pasal 23 ayat (1) hingga ayat (4) Singapore Trade

Marks Act. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut.

(1) The registration of a trade mark may be declared invalid on the
ground that the trade mark was registered in breach of section
7.

(2) Where the registered trade mark was registered in breach of
section 7 in that it is a trade mark referred to in subsection
(1)(b), (c), or (d) of that section, it shall not be declared invalid
if, in consequence of the use which has been made of it, it has
after registration acquired a distinctive character in relation to
the goods or services for which it is registered.

(3) The registration of a trade mark may be declared invalid on the
ground –
(a) That there is an earlier trade mark in relation to which –

(i) The conditions set out in section 8(1) or (2) apply;
(ii) Where the trade mark has been registered pursuant to

an application for registration of the trade mark made
before 1st July 2004, the conditions set out in section
8(3) apply; or

(iii) Where the trade mark has been registered pursuant to
an application for registration of the trade mark made
on or after 1st July  2005, the conditions set out in
section 8(4) apply; or

(b) That there is an earlier right in relation to which the
condition set out in section 8(7) is satisfied,

unless the proprietor of that earlier trade mark or other earlier
right has consented to the registration.

(4) The registration of a trade mark may be declared invalid on the
ground of fraud in the registration or that the registration was
obtained by misrepresentation.150
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Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

Singapore Trade Marks Act mengatur merek dapat dianggap tidak sah

apabila ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 7 dan/atau Pasal 8

Singapore Trade Marks Act atau terjadi penipuan dalam pendaftaran

merek. Pasal 7 Singapore Trade Marks Act mengatur mengenai alasan

absolut penolakan pendaftaran merek, sedangkan Pasal 8 Singapore

Trade Marks Act mengatur mengenai alasan relatif penolakan

pendaftaran merek.

Singapore Trade Marks Act juga mengatur jangka waktu

pengajuan gugatan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 23 ayat (7)

Singapore Trade Marks Act. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai

berikut.

(7) An application for a declaration of invalidity of the registration
of a trade mark on the ground that there is an earlier trade mark
in relation to which the conditions set out in section 8(3) or (4)
apply –
(a) shall not be made after the expiry of 5 years from 1st July

2004 or the   date   of completion of the registration
procedure, whichever is the later, unless the applicant for
the declaration shows that –
(i) the registration of the later trade mark was applied for

in bad faith; or
(ii) the later trade mark was never used; and

(b) shall not be granted if the registration of the later trade
mark was applied for before the earlier trade mark became
well known in Singapore, unless the applicant for the
declaration shows that the registration of the later trade
mark was applied for in bad faith.151
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Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

jangka waktu pengajuan gugatan adalah lima tahun sejak tanggal

pendaftaran merek. Namun, jangka waktu tersebut tidak berlaku

apabila Penggugat dapat dapat menunjukkan bahwa merek tersebut

didaftarkan dengan itikad tidak baik atau merek yang telah didaftarkan

tersebut tidak pernah digunakan. Selain itu, gugatan juga tidak boleh

dikabulkan apabila   pendaftaran merek yang digugat dilakukan

sebelum merek yang dirugikan menjadi terkenal di Singapura, kecuali

Penggugat dapat menunjukkan bahwa merek tersebut didaftarkan

dengan itikad tidak baik. Ketentuan di atas menegaskan bahwa

Singapore Trade Marks Act memberikan perlindungan kuat kepada

merek terhadap tindakan passing  off dan dilution yang didasarkan

pada itikad tidak baik pihak lain untuk mendompleng  dan/atau

merusak reputasi merek terkenal.

2. Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan Passing
Off dan Dilution di Amerika Serikat

Pengaturan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan passing off

dan dilution di Amerika Serikat didasarkan pada Lanham (Trademark) Act

dan United States Trademark Dilution Revision Act of 2006 (perubahan atas

Federal Trademark Dilution Act of 1995). Berikut adalah rincian

perlindungan merek terkenal yang diatur dalam Lanham (Trademark) Act

dan United States Trademark Dilution Revision Act of 2006.
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a. Definisi dan kriteria merek terkenal

Dalam sistem hukum merek Amerika Serikat, definisi dan kriteria

merek terkenal pada awalnya diatur pada Bab 43 huruf c angka (2) poin

(A) Lanham Act (§1125 Lanham Act). Namun, ketentuan tersebut

selanjutnya diubah oleh Federal Trademark Dilution Act of 1995, yang

selanjutnya diubah oleh United States Trademark Dilution Revision Act

of 2006, tepatnya pada Bab 2 angka (2) poin (A). Ketentuan tersebut

berbunyi sebagai berikut.

For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely
recognized by the general consuming public of the United States as
a designation of source of the goods or services of the mark's
owner. In determining whether a mark possesses the requisite
degree of recognition, the court may consider all relevant factors,
including the following:
(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and

publicity of the mark, whether advertised or publicized by the
owner or third parties.

(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods
or services offered under the mark.

(iii) The extent of actual recognition of the mark.
(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3,

1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal
register.152

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa sistem

hukum merek Amerika Serikat menganggap suatu merek termasuk

terkenal apabila diakui secara luas oleh masyarakat Amerika Serikat

sebagai penyebutan yang tepat terhadap produk yang dilekati oleh merek

tersebut.

152 United States Trademark Dilution Revision Act of 2006,
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=345338, diakses terakhir pada tanggal 3
Desember 2016, pukul 20.19.
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Dalam menentukan apakah merek tersebut tergolong   merek

terkenal, Pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa faktor relevan

antara lain durasi dan luas geografis promosi merek, jumlah dan luas

geografis penjualan produk yang dilekati merek tersebut, luas pengakuan

nyata merek tersebut, dan pendaftaran merek tersebut.

Penggugat memiliki beban untuk membuktikan keterkenalan yang

dimiliki mereknya. United States Trademark Manual of Examining

Procedure memberikan pedoman mengenai bukti-bukti yang harus

diajukan Penggugat untuk dapat membuktikan ketekernalannya.153

Berikut adalah rincian penjelasannya.

1) Durasi dan luas geografis promosi merek

Pedoman mengenai bukti yang harus diajukan untuk dapat

membuktikan durasi dan luas geografis promosi merek diatur pada

§1212.06(b) United States Trademark Manual of Examining

Procedure. Penggugat dapat menunjukkan bukti seperti jumlah biaya

yang dikeluarkan untuk pengiklanan produk, jenis dan cakupan media

yang  digunakan untuk mengiklankan produk untuk dapat

membuktikan faktor tersebut. Penggugat juga dapat mengajukan

penelitian yang menunjukkan efektivitas kampanye pengiklanan

tersebut.

153 United States Trademark Manual of Examining Procedure,
https://mpep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e1.html, diakses terakhir
pada 17 November 2016, pukul 21.12.
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2) Jumlah dan luas geografis penjualan produk yang dilekati merek

tersebut

Pedoman mengenai bukti yang harus diajukan untuk dapat

membuktikan jumlah  dan  luas geografis  penjualan  produk yang

dilekati merek diatur pada §1212.06(a) United States Trademark

Manual of Examining Procedure. Ketentuan tersebut menyatakan

bahwa bukti yang diperlukan meliputi surat sumpah yang dibuat oleh

wakil perusahaan, catatan penjualan produk yang dilekati merek, dan

bukti-bukti sejenis lainnya.

3) Luas pengakuan nyata merek tersebut

Pedoman mengenai bukti yang harus diajukan untuk dapat

membuktikan luas pengakuan nyata merek diatur pada §1212.06(c)

United States Trademark Manual of Examining Procedure.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dapat mengajukan surat

sumpah atau pernyataan mengenai pengakuan konsumen terhadap

merek tersebut. Namun, nilai surat sumpah atau pernyataan tersebut

bergantung pada identitas pembuat pernyataan.

4) Pendaftaran merek tersebut

Penggugat dapat mengajukan sertifikat pendaftaran merek di

negara-negara untuk dapat membuktikan faktor ini.
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b. Larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada
pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terkenal

Larangan persamaan dengan merek terkenal diatur dalam Bab 2

Lanham Act (§1052 Lanham Act). Berikut adalah rinician ketentuan

tersebut.

1) Bab 2 huruf d Lanham Act (§1052 huruf d Lanham Act)

Bab 2 huruf  d Lanham Act (§1052 huruf  d Lanham Act)

mengatur mengenai salah satu alasan penolakan pendaftaran merek.

Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut.

No trademark by which the goods of the applicant may be
distinguished from the goods of others shall be refused
registration on the principal register on account of its nature
unless it —
(d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark

registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or
trade name previously used in the United States by another
and not abandoned, as to be likely, when used on or in
connection with the goods of the applicant, to cause
confusion, or to cause mistake, or to deceive: Provided,
That if the Director determines that confusion, mistake, or
deception is not likely to result from the continued use by
more than one person of the same or similar marks under
conditions and limitations as to the mode or place of use of
the marks or the goods on or in connection with which such
marks are used, concurrent registrations may be issued to
such persons when they have become entitled to use such
marks as a result of their concurrent lawful use.154

Berdasarkan ketentuan di atas, maka  dapat diketahui bahwa

suatu merek harus ditolak pendaftarannya apabila merek tersebut

memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan

merek lain yang kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan

154 Lanham (Trademark) Act, http://www.bitlaw.com/source/15usc/1052.html, diakses terakhir
pada tanggal 5 Januari 2016, pukul 19.19.
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diantara konsumen karena akan menghubungkan produknya dengan

produk  lain. Walaupun  demikian,  ketentuan  tersebut tidak

menjelaskan secara eksplisit apakah merek yang dirugikan haruslah

merek terkenal atau tidak.

2) Bab 2 huruf g Lanham Act (§1052 huruf d Lanham Act)

Bab 2 huruf g Lanham Act (§1052 huruf d Lanham Act) juga

menetapkan bahwa adanya dilution menjadi salah satu alasan

penolakan pendaftaran  merek. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai

berikut.

A mark which would be likely to cause dilution by blurring or
dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, may
be refused registration only pursuant to a proceeding brought
under section 1063 of this title. A registration for a mark which
would  be likely to cause dilution by blurring or  dilution  by
tarnishment under section 1125(c) of this title, may be canceled
pursuant to a proceeding brought under either section 1064 of
this title or section 1092 of this title.155

Berdasarkan ketentuan di atas, maka  dapat diketahui bahwa

suatu merek harus ditolak pendaftarannya apabila merek tersebut

kemungkinan akan mengakibatkan terjadi dilution, baik tipe blurring

atau tarnishment terhadap merek lain. Walaupun demikian, ketentuan

tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit apakah merek yang

dirugikan haruslah merek terkenal atau tidak.

155 Ibid.
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c. Passing off terhadap merek terkenal

Pengaturan passing  off dalam  sistem  hukum merek Amerika

Serikat dapat ditemukan pada Bab 43 huruf a angka (1) Lanham Act

(§1125 Lanham Act). Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Any person who, on or in connection with any goods or services, or
any container for goods, uses in commerce any word, term, name,
symbol, or device, or any combination thereof, or any false
designation of origin, false or misleading description of fact, or
false or misleading representation of fact, which —
(A)  is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive

as to the affiliation, connection, or association of such person
with another person, or as to the origin, sponsorship, or
approval of his or her goods, services, or commercial activities
by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the
nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his
or her or another person's goods, services, or commercial
activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he
or she is or is likely to be damaged by such act.156

Berdasarkan ketentuan di atas, maka  dapat diketahui bahwa

Lanham Act telah mengakomodasi passing off karena telah menguraikan

elemen-elemen passing off dan memberikan perlindungan kepada merek

serta segala sesuatu pembeda bisnis. Lanham Act memberikan hak gugat

bagi pemilik merek terkenal yang merasa dirugikan akibat tindakan

passing off yang dilakukan oleh pihak lain.

156 Lanham (Trademark) Act, http://www.bitlaw.com/source/15usc/1125.html, diakses
terakhir pada tanggal 5 Januari 2016, pukul 19.19.
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Ketentuan di atas mengatur bahwa setiap pemilik merek yang

mereknya digunakan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan

kebingungan pada konsumen karena menganggap produk pihak tersebut

ada hubungan dengan produk merek terkenal atau mengakibatkan salah

penggambaran karakteristik produk tersebut dapat menggugat pihak lain

yang mengakibatkan kerugian baginya tersebut.

Hukum merek Amerika Serikat juga   memberikan panduan

mengenai yang dimaksud dengan misrepresentation. United States

Trademark Manual of Examining Procedure memberikan beberapa

faktor relevan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam

menentukan misrepresentation. Berikut adalah rincian faktor-faktor

tersebut.

1) The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to
appearance, sound, connotation and commercial impression.

2) The similarity or dissimilarity and nature of the goods or services
as described in an application or registration or in connection with
which a mark is in prior use.

3) The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue
trade channels.

4) The conditions under which and buyers to whom sales are made,
i.e.“impulse” vs. careful, sophisticated purchasing.

5) The fame of the prior mark based on sales, advertising, and/or
length of use.

6) The number and nature of similar marks in use on similar goods.
7) The nature and extent of any actual confusion.
8) The length of time during and conditions under which there has

been concurrent use without evidence of actual confusion.
9) The variety of goods on which a mark is or is not used, that is,

whether it is used as a house mark, “family” mark, or product
mark.

10) The market interface between applicant and the owner of a prior
mark, which might include, for example:
a) a mere “consent” to register or use the mark.
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b) an agreement designed to preclude confusion, i.e., limitations
on continued use of the marks by each party.

c) an assignment of the mark, application, registration and good
will of the related business.

d) failure by the owner of the prior mark to act to protect its
rights, (laches and estoppel), and indicative ofa lack of
confusion.

11) The extent to which the applicant has a right to exclude others from
use of its mark on its goods.

12) The extent of potential confusion, i.e., whether de minimisor
substantial.

13) Any other established fact probative of the effect of use.157

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

kebingungan  diantara  konsumen  dapat  dipertimbangkan  melalui

beberapa faktor antara lain: kesamaan merek, baik pada penampilan,

suara, konotasi, dan impresi komersial; kesamaan jenis produk yang

dilekati merek tersebut; kesamaan jaringan perdagangan; kondisi ketika

konsumen membeli produk; keterkenalan merek berdasarkan penjualan,

pengiklanan, dan/atau jangka waktu penggunaan merek; jumlah dan jenis

merek yang sama pada produk sejenis; cakupan kebingungan yang

sungguh-sungguh terjadi; keberagaman produk yang dilekati merek;

keadaan pasar; cakupan kebingungan yang potensial terjadi, dll.

d. Dilution terhadap merek terkenal

Pengaturan dilution di  Amerika Serikat terdapat pada Pasal 43

huruf c Lanham Act (§1125 Lanham Act). Dalam perkembangan

selanjutnya, ketentuan tersebut diubah dengan ketentuan khusus, yaitu

Federal Trademark Dilution Act of 1995 yang telah direvisi dengan

157 United States Trademark Manual of Examining Procedure,
https://mpep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e1.html, diakses terakhir
pada 17 November 2016, pukul 21.12.
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United States Trademark Dilution Revision Act of 2006. United States

Trademark Dilution Revision Act of 2006 tersebut memuat beberapa

pengaturan tentang dilution antara lain mengenai definisi, beban

pembuktian, dan   beberapa perlindungan   tambahan.   Berikut adalah

rincian penjelasannya.

1) Definisi dilution

Definisi dilution diatur dalam Bab 2 angka (2) United States

Trademark Dilution Revision Act of 2006. Ketentuan tersebut

berbunyi sebagai berikut.

(B) For purposes of paragraph (1), "dilution by blurring" is
association arising from the similarity between a mark or trade
name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the
famous mark. In determining whether a mark or trade name is
likely to cause dilution by blurring, the court may consider all
relevant factors, including the following:
(i) The degree of similarity between the mark or trade name

and the famous mark.
(ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the

famous mark.
(iii) The extent to which the owner of the famous mark is

engaging in substantially exclusive use of the mark.
(iv) The degree of recognition of the famous mark.
(v) Whether the user of the mark or trade name intended to

create an association with the famous mark.
(vi) Any actual association between the mark or trade name and

the famous mark.
(C) For purposes of paragraph (1), "dilution by  tarnishment" is

association arising from the similarity between a mark or trade
name  and a famous mark that harms the reputation of the
famous mark.158

158 United States Trademark Dilution Revision Act of 2006,
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=345338, diakses terakhir pada tanggal 3
Desember 2016, pukul 20.19.
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Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

sistem hukum merek Amerika Serikat membagi dilution menjadi dua

tipe yaitu blurring dan tarnishment. Berikut adalah penjelasan

masing-masing tipe dilution tersebut.

a) Dilution tipe blurring atau “pengaburan reputasi” adalah

pencampuran yang  timbul dari kesamaan antara suatu merek

dengan merek terkenal sehingga melemahkan daya pembeda merek

terkenal tersebut. Dalam menentukan apakah terjadi dilution tipe

blurring atau “pengaburan reputasi”, Pengadilan dapat

mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan antara lain

mengenai derajat kesamaan suatu merek dengan merek terkenal,

derajat keunikan daya pembeda merek terkenal yang dikaburkan

oleh merek lain, derajat pengakuan merek terkenal, serta ada atau

tidaknya pencampuran nyata antara suatu merek dengan merek

terkenal.

b) Dilution tipe tarnishment atau “perusakan reputasi” adalah

pencampuran yang  timbul dari adanya kesamaan antara suatu

merek dengan merek terkenal yang membahayakan reputasi merek

terkenal tersebut.

Terlepas dari definisi sebagaimana tersebut pada Bab 2 angka

(2), Bab 2 angka (3) United States Trademark Dilution Revision Act of

2006 juga mengatur mengenai pengecualian tindakan yang tidak dapat



138

dikategorikan sebagai dilution. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai

berikut.

The following shall not be actionable as dilution by blurring or
dilution by tarnishment under this subsection:
(A)  Any fair use, including a nominative or descriptive fair use,

or facilitation of such fair use, of a famous mark by another
person other than as a designation of source  for the
person's own goods or services, including use in connection
with —
(i) advertising or promotion that permits consumers to

compare goods or services; or
(ii)  identifying and parodying, criticizing, or commenting

upon the famous mark owner or the goods or services
of the famous mark owner.

(B)  All forms of news reporting and news commentary.
(C) Any noncommercial use of a mark.159

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

sistem hukum merek Amerika Serikat tidak menganggap segala

penggunaan merek secara adil, segala bentuk komentar dan pelaporan

berita, serta segala penggunaan merek untuk tujuan non-komersial

sebagai suatu dilution, baik dalam tipe blurring atau tarnishment.

Penggunaan merek secara adil termasuk promosi yang

memperbolehkan konsumen untuk membandingkan produk atau

kritikan terhadap produk yang dilekati merek terkenal juga bukan

termasuk sebagai dilution.

159 United States Trademark Dilution Revision Act of 2006,
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=345338, diakses terakhir pada tanggal 3
Desember 2016, pukul 20.19.
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2) Beban pembuktian gugatan dilution

Beban pembuktian mengenai ada tidaknya dilution diatur lebih

lanjut dalam Bab 2 angka (4) United States Trademark Dilution

Revision Act of 2006. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

In a civil action for trade dress dilution under this chapter for
trade dress not registered on the principal register, the person
who asserts trade dress protection has the burden of proving
that —
(A)  the claimed trade dress, taken as a whole, is not functional

and is famous; and
(B) if the claimed trade dress includes any mark or marks

registered on the principal register, the unregistered matter,
taken as a whole, is famous separate and apart from any
fame of such registered marks.160

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

Penggugat yang mengajukan gugatan dilution memiliki beban untuk

membuktikan bahwa merek tersebut memang terkenal dan reputasinya

telah menjadi kabur atau rusak akibat dilution tersebut.

3) Perlindungan pemilik merek terkenal dari dilution

United States Trademark Dilution Revision Act of 2006

memberikan perlindungan kepada pemilik merek terkenal dari

dilution. Hak pemilik merek terkenal tersebut diatur pada Bab 2 angka

(1) dan Bab 2 angka (5) United States Trademark Dilution Revision

Act of 2006. Pertama, Bab 2 angka (1) United States Trademark

Dilution Revision Act of 2006 berbunyi sebagai berikut.
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Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark
that is distinctive, inherently  or through acquired
distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another
person who, at any time after the owner's mark has become
famous, commences use of a mark or trade name in commerce
that is likely to cause dilution by blurring or dilution by
tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or
absence  of actual or likely confusion, of competition, or of
actual economic injury.161

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

dengan tunduk pada prinsip keadilan, pemilik merek terkenal diberi

hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut

sehingga dapat mengakibatkan pengaburan atau  perusakan  reputasi

merek terkenal, tidak peduli ada tidaknya kebingungan,  kompetisi,

atau kerugian nyata. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemilik

merek terkenal memiliki hak eksklusif atau hak monopoli atas merek

yang dimilikinya itu.

Selanjutnya, Bab 2 angka (5) United States Trademark Dilution

Revision Act of 2006 berbunyi sebagai berikut.

In an action brought under this subsection, the owner of the
famous mark shall be entitled to injunctive relief as set forth in
section 34. The owner of the famous mark shall also be entitled
to the remedies set forth in sections 35(a) and 36, subject to the
discretion of the court and the principles of equity if—
(A)  the mark or trade name that is likely to cause dilution by

blurring or dilution by tarnishment was first used in
commerce by the person against whom the injunction is
sought after the date of the enactment of the Trademark
Dilution Revision Act of 2006; and

(B)  in a claim arising under this subsection—
(i)   by reason of dilution by blurring, the person against

whom the injunction is sought willfully  intended to
trade on the recognition of the famous mark; or
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(ii) by reason of dilution by tarnishment, the person against
whom the injunction is sought willfully  intended to
harm the reputation of the famous mark.162

Ketentuan di atas menyinggung Bab 34 Lanham Act dan Bab 35

Lanham Act. Pengaturan Bab 34 Lanham Act mengenai hak pemilik

merek terkenal untuk melarang pihak lain dalam menggunakan

mereknya kurang lebih sama dengan Bab 2 angka (1) United States

Trademark Dilution Revision Act of 2006 sebagaimana telah dibahas

pada poin  C.2.d.3) di atas. Penulis akan  menguraikan lebih  lanjut

mengenai Bab 35 Lanham Act yang mengatur mengenai rehabilitasi

hak pemilik merek terkenal. Berikut adalah bunyi pasal tersebut.

When a violation of any right of the registrant of a mark
registered in the Patent and Trademark Office, a violation under
section 1125(a) or (d) of this title, or a willful violation under
section 1125(c) of this title, shall have been established in any
civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be
entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of
this title, and subject to the principles of equity, to recover (1)
defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff,
and (3) the costs  of  the action. The court  shall  assess  such
profits and damages or cause the same to be assessed under its
direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to
prove defendant's sales only; defendant must prove all elements
of cost or deduction claimed. In assessing damages the court
may enter judgment, according to the circumstances of the case,
for any sum above the amount found as actual damages, not
exceeding three times such amount. If the court shall find that
the amount of the recovery based on profits is either inadequate
or excessive the court may in its discretion enter judgment for
such sum as the court shall find to be just, according to the
circumstances of the case. Such sum in either of the above
circumstances shall constitute compensation and not a penalty.
The court in exceptional cases may award reasonable attorney
fees to the prevailing party.163

162 Ibid.
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Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

pemilik merek terkenal juga mendapat perlindungan berupa suatu

pemulihan kembali apabila terjadi dilution yang merugikan daya

pembeda suatu merek terkenal. Pemulihan kembali tersebut bertujuan

untuk mengganti kehilangan keuntungan, kerugian yang ditanggung

Penggugat, dan biaya untuk mengajukan perkara yang dikeluarkan

pemilik merek terkenal.

e. Pengajuan pembatalan merek atau gugatan atas pelanggaran merek

Lanham Act mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa

dirugikan akibat adanya pelanggaran  merek  dengan cara memberikan

kesempatan kepada pihak tersebut untuk mengajukan pembatalan atau

gugatan atas pelanggaran merek. Hal tersebut dapat ditemukan pada Bab

14 dan Bab 43 Lanham Act (§1064 dan §1125 Lanham Act). Berikut

adalah rincian penjelasannya.

1) Pembatalan merek

Dalam sistem hukum merek Amerika Serikat, hak pemilik

merek terkenal untuk mengajukan pembatalan tercantum dalam Bab

14 Lanham Act (§1064 Lanham Act). Ketentuan tersebut berbunyi

sebagai berikut.

A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds
relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as
follows by  any  person who believes that he is or will be
damaged, including as a result of a likelihood of dilution by
blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this
title,  by the registration of  a  mark on the principal  register
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established by this chapter, or under the Act of March 3, 1881,
or the Act of February 20, 1905:
(1) Within five years from the date of the registration of the

mark under this chapter.
(2) Within five years from the date of publication under section

1062(c) of this title of a mark registered under the Act of
March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905.

(3) At any  time  if the registered mark becomes the  generic
name for the goods or services, or a portion thereof, for
which it is registered, or is functional, or has been
abandoned, or its registration was obtained fraudulently or
contrary to the provisions of section 1054 of this title or of
subsection (a), (b), or (c) of section 1052 of this title for a
registration under this chapter, or contrary to similar
prohibitory provisions of such prior Acts for a registration
under such Acts, or if the registered mark is being used by,
or with the   permission of, the   registrant so as to
misrepresent the source of the goods or services on or in
connection with which the mark is used. At any time if the
mark is registered under the Act of March 3, 1881, or the
Act of February 20, 1905, and has not been published under
the provisions of subsection (c)  of section 1062 of this
title.164

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

pemilik merek terkenal yang merasa bahwa kepentingannya telah

dirugikan, termasuk apabila mereknya telah dirusak akibat dilution

dapat mengajukan pembatalan merek dalam waktu lima tahun sejak

tanggal pendaftaran. Jangka waktu lima tahun tersebut tidak berlaku

apabila pendaftaran merek tersebut dilakukan berdasarkan itikad tidak

baik atau merek tersebut merupakan nama atau lambang umum.

2) Gugatan atas pelanggaran merek

Dalam sistem hukum merek Amerika Serikat, gugatan atas

pelanggaran merek diatur dalam Bab 43 huruf a Lanham Act (§1125

164 Lanham (Trademark) Act, http://www.bitlaw.com/source/15usc/1064.html, diakses
terakhir pada tanggal 5 Januari 2016, pukul 19.19.
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Lanham Act). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada poin

C.2.c, telah diuraikan bunyi Bab 43 huruf a angka (1) Lanham Act.

Ketentuan tersebut memberikan hak gugat bagi pemilik merek

terkenal yang merasa dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan

oleh pihak lain. Namun, ketentuan tersebut tidak memberikan secara

rinci mengenai jangka waktu pengajuan gugatan sehingga tidak dapat

diketahui secara  pasti apakah pemilik merek dapat mengajukan

gugatan kapan saja atau ada jangka waktu tertentu.

Penjelasan Bab 43 huruf a angka (1) Lanham Act diatur pada

ayat berikutnya. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut.

(2) As used in this subsection, the term "any person" includes any
State, instrumentality of a State or employee of a State or
instrumentality of a State acting in his or her official capacity.
Any State, and any such instrumentality, officer, or employee,
shall be subject to the provisions of this chapter in the same
manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(3) In a civil action for trade dress infringement under this chapter
for trade dress not registered on the  principal register, the
person who asserts trade dress protection has the burden of
proving that the   matter sought to be   protected   is not
functional.165

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa

selain individu, negara juga dapat mengajukan gugatan atas

pelanggaran merek. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa

Penggugat sebagai pihak yang menuntut perlindungan merek memiliki

beban kewajiban untuk membuktikan adanya pelanggaran merek.

165 Lanham (Trademark) Act, http://www.bitlaw.com/source/15usc/1125.html, diakses terakhir
pada tanggal 5 Januari 2016, pukul 19.19.
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Demikian adalah pengaturan perlindungan merek terkenal terhadap

tindakan passing off dan dilution dalam hukum merek Singapura dan Amerika

Serikat. Selanjutnya, Penulis akan menyajikan tabel perbandingan untuk

memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan ini. Berikut adalah tabel

perbandingan antara hukum merek Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat.



Tabel 8. Perbandingan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan passing off dan dilution dalam hukum positif di Indonesia,
Singapura, dan Amerika Serikat

No. Perbedaan Indonesia Singapura Amerika Serikat
1. Sumber hukum UU Merek dan Indikasi

Geografis.
Singapore Trade Marks Act
(Chapter 332, 2005 Revised
Edition).

1. Lanham (Trademark) Act
2. United     States Trademark

Dilution Revision Act of 2006
(perubahan atas Federal
Trademark Dilution Act of
1995).

2. Sistem hukum Civil law (Eropa Kontinental). Common law (Anglo Saxon). Common law (Anglo Saxon).
3. Definisi merek

terkenal
- Pasal 2 ayat (1) alinea ke-22

Singapore Trade Marks Act.
1. Bab 43 huruf c angka (2) poin

(A) Lanham Act
2. Bab 2 angka  (2)  poin (A)

United States Trademark
Dilution Revision Act of 2006.

Hukum merek Indonesia tidak
memberikan definisi eksplisit
mengenai merek terkenal.
Namun objek perlindungan UU
Merek dan Indikasi Geografis
secara implisit dapat diketahui
berdasarkan definisi “pemilik
Merek yang tidak terdaftar” yang
diatur pada Penjelasan Pasal 76
ayat (2) UU Merek dan Indikasi
Geografis. Bahwa “pemilik
Merek yang tidak terdaftar”

Merek terkenal meliputi merek
terdaftar yang terkenal di
Singapura atau merek tidak
terdaftar yang terkenal di
Singapura tetapi dimiliki oleh
orang yang berasal dari negara
yang telah meratifikasi Paris
Convention atau menjadi anggota
WTO, tidak peduli apakah
pemilik merek tersebut
menjalankan bisnis atau memiliki
jasa baik di Singapura.

Merek terkenal adalah merek
yang diakui secara luas oleh
masyarakat Amerika Serikat
sebagai penyebutan yang tepat
terhadap produk yang   dilekati
oleh merek tersebut.
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antara lain pemilik merek yang
beritikad  baik tetapi tidak
terdaftar atau pemilik Merek
terkenal tetapi Mereknya tidak
terdaftar.

4. Kriteria merek
terkenal

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf
b UU Merek dan Indikasi
Geografis.

Pasal 2 ayat (7) Singapore Trade
Marks Act.

1. Bab 43 huruf c angka (2) poin
(A) Lanham Act

2. Bab 2 angka  (2)  poin (A)
United States Trademark
Dilution Revision Act of 2006.

Hukum merek Indonesia
menetapkan kriteria  merek
terkenal secara implisit, yaitu
bahwa merek tersebut harus
memiliki reputasi (yang diukur
dengan memperhatikan
pengetahuan umum masyarakat)
yang diperoleh karena promosi
yang gencar dan besar-besaran,
investasi di beberapa negara di
dunia yang dilakukan oleh
pemiliknya, dan disertai bukti
pendaftaran Merek tersebut di
beberapa negara.

Faktor-faktor yang dapat
dipertimbangkan sebagai kriteria
penentuan merek terkenal a.l:
1. Derajat dikenalnya merek di

sektor relevan di Singapura;
2. Durasi    dan    luas geografis

penggunaan serta promosi
merek, termasuk iklan dan
pergelaran  produk yang
ditandai oleh merek tersebut;

3. Pendaftaran atau permohonan
pendaftaran merek di negara
tempat merek digunakan;

4. Pengakuan hak atas merek oleh
pejabat yang berwenang di
negara apapun; dan

5. Nilai yang berhubungan
dengan merek tersebut.

Faktor-faktor yang dapat
dipertimbangkan sebagai kriteria
penentuan merek terkenal antara
lain:
1. Durasi dan luas geografis

promosi merek;
2. Jumlah   dan luas geografis

penjualan  produk yang
dilekati merek tersebut;

3. Luas pengakuan nyata merek
tersebut; dan

4. Pendaftaran merek tersebut.
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5. Bukti yang
diperlukan
untuk
menunjukkan
ketekernalan

- - §1212.06 United States
Trademark Manual of Examining
Procedure.

Hukum merek Indonesia tidak
mengatur ataupun memberikan
pedoman mengenai bukti-bukti
minimum yang harus diajukan
pemilik merek terkenal untuk
menunjukkan keterkenalan
mereknya.

Hukum merek Singapura tidak
mengatur ataupun memberikan
pedoman mengenai bukti-bukti
minimum yang harus diajukan
pemilik merek terkenal untuk
menunjukkan keterkenalan
mereknya.

Hukum merek Amerika Serikat
memberikan pedoman mengenai
bukti-bukti yang harus diajukan
Penggugat untuk dapat
membuktikan keterkenalan
mereknya. Bukti tersebut a.l
jumlah  biaya  untuk iklan, jenis
dan cakupan  media untuk  iklan,
penelitian yang menunjukkan
efektivitas iklan yang digunakan,
catatan penjualan produk, surat
sumpah wakil perusahaan,
pernyataan konsumen, dsb.

6. Larangan
pendaftaran
merek yang
memiliki
persamaan pada
pokoknya atau
keseluruhan
dengan merek
terkenal

Pasal  21 ayat  (1) huruf  b,c UU
Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 8 ayat (3), (4), (5)
Singapore Trade Marks Act.

Bab 2 huruf d Lanham Act.

Hukum merek Indonesia
mengatur larangan adanya
persamaan pada pokoknya atau
secara keseluruhan dengan merek
terkenal untuk produk sejenis dan
tidak sejenis yang memenuhi
“persyaratan tertentu”. Namun,
tidak dijelaskan lebih lanjut
mengenai yang dimaksud
“persyaratan tertentu” tersebut.

Hukum merek Singapura
mengatur  secara lengkap
mengenai larangan persamaan
dengan merek terkenal, baik
persamaan yang dapat
menyebabkan kebingungan, atau
persamaan yang dapat
mengakibatkan dilution, atau
yang berdasar itikad tidak baik.
Ada larangan pendaftaran merek

Hukum merek Amerika Serikat
tidak mengatur secara eksplisit
mengenai larangan pendaftaran
merek yang memiliki persamaan
dengan merek terkenal.
Hanya saja ketentuan tersebut
secara implisit dapat diketahui
melalui Bab 2 huruf  d Lanham
Act.
Tidak ada larangan pendaftaran
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Tidak ada larangan pendaftaran
merek yang memiliki persamaan
dengan merek terkenal yang tidak
terdaftar.

yang memiliki persamaan dengan
merek terkenal yang tidak
terdaftar.

merek yang memiliki persamaan
dengan merek terkenal yang tidak
terdaftar.

7. Perlindungan
merek terkenal
dari itikad tidak
baik sebelum
merek menjadi
terkenal

- Pasal 8 ayat (5) Singapore Trade
Marks Act.

-

Hukum merek Indonesia tidak
mengatur mengenai perlindungan
merek terkenal sebelum merek
menjadi terkenal.

Hukum merek Singapura
memberikan perlindungan kepada
pemilik merek terkenal dari itikad
tidak baik pihak lain bahkan
sebelum merek tersebut menjadi
terkenal.

Hukum merek Amerika Serikat
tidak mengatur mengenai
perlindungan merek terkenal
sebelum merek menjadi terkenal.

8. Elemen-elemen
passing off

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU
Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 8 ayat (3) Singapore Trade
Marks Act.

Bab 43 huruf a angka (1) Lanham
Act.

Hukum merek Indonesia telah
mengatur beberapa elemen
passing off pada Penjelasan Pasal
21 ayat (3) UU   Merek dan
Indikasi Geografis, antara lain
adanya  reputasi dan
penggambaran yang keliru.

Singapore Trade Marks Act telah
memuat ketentuan mengenai
mengenai elemen-elemen passing
off secara rinci (antara lain jasa
baik, penggambaran yang keliru,
dan kerugian).

Hukum merek Amerika Serikat
telah memuat ketentuan mengenai
elemen-elemen passing off secara
rinci.

9. Definisi dan tipe
dilution

- 1. Pasal 2 ayat (1) alinea ke-7
Singapore Trade Marks Act.

2. Pasal 8(4)(b) jo. Pasal 55(3)
Singapore Trade Marks Act.

Bab 2 angka (2) United States
Trademark Dilution Revision Act
of 2006.
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Hukum merek Indonesia tidak
memiliki ketentuan dilution
secara khusus. Namun, Pasal 21
ayat (1) huruf c UU Merek dan
Indikasi Geografis sebenarnya
sudah larangan persamaan merek
untuk produk tidak sejenis yang
memenuhi “persyaratan tertentu”.
Hanya saja tidak dijelaskan lebih
lanjut mengenai apa yang
dimaksud dengan “persyaratan
tertentu” tersebut. Peraturan
pelaksana yang  diamanatkan
untuk menjelaskan hal tersebut
juga belum  diundangkan,
sehingga  terjadi suatu
kekosongan hukum mengenai
dilution di Indonesia.

Hukum merek Singapura
memberikan definisi mengenai
dilution secara jelas, yaitu
pengurangan daya pembeda yang
dimiliki suatu merek, tidak peduli
apakah ada kompetisi antara
pemilik merek dengan pihak lain
ataupun adanya kebingungan
diantara masyarakat.
Selanjutnya hukum merek
Singapura membagi dilution
menjadi tiga   tipe   berdasarkan
jenis  tindakan  Tergugat dan
tingkat keterkenalan merek yang
dirugikan tersebut. Tipe-tipe
dilution berdasarkan hukum
merek Singapura dibagi menjadi
tipe A, B, dan C.

Hukum merek Amerika Serikat
tidak memberikan definisi
mengenai dilution secara
eksplisit, tetapi langsung
memberikan definisi bagi masing-
masing tipe dilution, yaitu:
1. Dilution tipe blurring atau

“pengaburan reputasi” yaitu
pencampuran yang timbul dari
kesamaan  merek dengan
merek terkenal sehingga
melemahkan daya pembeda
merek terkenal.

2. Dilution tipe tarnishment atau
“perusakan reputasi” yaitu
pencampuran yang timbul dari
adanya  kesamaan antara
merek dengan merek terkenal
yang membahayakan reputasi
merek terkenal.

10. Beban
pembuktian
dalam gugatan
dilution

- - Bab 2 angka (4) United States
Trademark Dilution Revision Act
of 2006.

Hukum merek Indonesia tidak
mengatur beban pembuktian
apabila terjadi dilution.

Hukum merek Singapura tidak
mengatur beban pembuktian
apabila terjadi dilution.

Hukum merek Amerika Serikat
mengatur secara eksplisit bahwa
Penggugat dalam gugatan dilution
harus memiliki beban pembuktian
apabila terjadi dilution.

150



11. Perlindungan
pemilik merek
terkenal dari
dilution

- Pasal 29 ayat (2) huruf (b)
Singapore Trade Marks Act.

Bab 2 angka (1) United States
Trademark Dilution Revision Act
of 2006.

Hukum merek Indonesia tidak
mengatur perlindungan tambahan
apabila terjadi dilution.

Dalam  hukum  merek Singapura,
perlindungan tambahan terhadap
dilution diberikan dalam bentuk
dianggap  tetap terjadi
infringement apabila merek
digunakan atas produk yang telah
beredar di pasar Singapura dan
penggunaan merek terdaftar
tersebut telah mengakibatkan
dilution.

Pemilik merek terkenal juga
mendapat perlindungan dari
dilution berupa  hak pemilik
merek terkenal untuk melarang
pihak  lain  menggunakan
mereknya untuk produk tidak
sejenis dan pemulihan kembali
(berupa penggantian kehilangan
keuntungan, kerugian yang
ditanggung Penggugat, dan biaya
untuk mengajukan perkara yang
dikeluarkan pemilik merek
terkenal).

12. Pembatalan
merek

Pasal 76 UU Merek dan Indikasi
Geografis.

Pasal 21 Singapore Trade Marks
Act.

Bab 14 Lanham Act.

Hukum merek Indonesia
memberikan kesempatan bagi
pihak yang berkepentingan dan
pemilik merek tidak terdaftar
untuk mengajukan pembatalan
merek kepada Pengadilan Niaga.
Namun, pembatalan yang
diajukan oleh pemilik merek tidak
terdaftar harus mendapat
persetujuan dari Menteri yang

Hukum merek Singapura
mengakomodasi kepentingan
pemilik hak atas merek
sebenarnya untuk mengajukan
pembatalan merek terdaftar.
Namun Singapore Trade Marks
Act tidak mengatur jangka waktu
atau alasan yang dapat menjadi
alasan pengajuan pembatalan
merek tersebut.

Hukum merek Amerika Serikat
secara khusus memberikan
kesempatan bagi pihak yang
merasa dirugikan akibat tindakan
dilution yang dilakukan pihak lain
untuk mengajukan pembatalan
merek tersebut. Jangka waktu
pembatalan tersebut adalah lima
tahun, kecuali Penggugat dapat
membuktikan bahwa merek
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menyelenggarakan pemerintahan
di bidang hukum.
Selain itu, tidak ada ketentuan
yang mengatur mengenai jangka
waktu pembatalan merek.

tersebut telah didaftarkan dengan
itikad tidak baik.

13. Gugatan atas
pelanggaran
merek

Pasal 83 UU Merek dan Indikasi
Geografis.

Pasal 21 Singapore Trade Marks
Act.

Bab 43 huruf a Lanham Act.

Hukum merek Indonesia
memberikan kesempatan kepada
pemilik merek terdaftar atau
pemilik merek terkenal untuk
mengajukan gugatan ganti rugi
dan/atau penghentian semua
perbuatan yang berkaitan dengan
penggunaan  merek tersebut
apabila pihak lain dengan tanpa
hak menggunakan merek yang
memiliki persamaan  dengan
merek miliknya untuk produk
sejenis.
Namun, gugatan serupa   tidak
dapat diajukan atas dasar dilution
atau   persamaan untuk produk
tidak sejenis.

Hukum merek Singapura juga
mengakomodasi kepentingan
pemilik hak atas merek untuk
mengajukan gugatan  supaya
merek yang  merugikannya
tersebut dinyatakan tidak sah.
Gugatan tersebut hanya dapat
diajukan dalam jangka   waktu
lima tahun, kecuali merek
didaftarkan dengan itikad tidak
baik.
Berdasarkan hukum merek
Singapura, ada beberapa alasan
yang dapat menjadi dasar
diajukannya gugatan, antara lain
karena adanya indikasi terjadinya
passing off dan dilution.

Hukum merek Amerika Serikat
juga memberikan kesempatan
bagi individu atau negara untuk
mengajukan gugatan atas
pelanggaran merek.
Namun tidak ada ketentuan
mengenai  jangka waktu
pengajuan gugatan.
Berdasarkan hukum merek
Amerika Serikat, ada beberapa
alasan yang dapat menjadi dasar
diajukannya gugatan, antara lain
karena adanya indikasi terjadinya
passing off dan dilution.
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3. Rumusan Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Terhadap
Tindakan Passing Off dan Dilution dalam Kebijakan Hukum Merek
Indonesia di Masa yang Akan Datang (Ius Constituendum)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui kelebihan dan

kekurangan pengaturan hukum merek di negara Indonesia, Singapura, dan

Amerika Serikat.

Hukum merek Singapura memiliki pengaturan yang sangat lengkap.

Selain memberikan definisi merek terkenal secara rinci, Singapore Trade

Marks Act juga memuat ketentuan mengenai elemen-elemen passing off dan

dilution. Namun, hukum merek Singapura belum memiliki pengaturan

khusus  mengenai dilution.  Dilution diatur secara umum  pada Singapore

Trade Marks Act sehingga tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai

beban pembuktian atau ganti rugi dalam kasus dilution. Hukum merek

Singapura  juga  tidak memberikan pedoman mengenai bukti-bukti yang

harus  diajukan Penggugat untuk membuktikan keterkenalan  merek yang

dimilikinya. Singapore Trade Marks Act hanya memberikan pedoman yang

dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai kriteria penentuan merek

terkenal. Hal tersebut menjadi kelemahan hukum merek Singapura dalam

menangani kasus dilution.

Hukum merek Amerika Serikat memiliki beberapa   kelebihan

tersendiri. Pertama, dilution sudah diatur dalam satu bagian tersendiri yaitu

pada Federal Trademark Dilution Act of 1995 yang diubah melalui United

States Trademark Dilution Revision Act of 2006. Perlindungan yang sangat

luas tersebut diberikan negara untuk mencegah persaingan curang terhadap



154

jasa baik suatu merek serta pengikisan pandangan konsumen terhadap

asosiasi  tunggal  merek terhadap produk yang  dilekati  merek  tersebut.

Kedua,  hukum merek Amerika Serikat  juga memberikan pedoman rinci

mengenai bukti-bukti yang harus diajukan Penggugat untuk menunjukkan

keterkenalan merek yang dimilikinya. Pengaturan tersebut tercantum pada

United States Trademark Manual of Examining Procedure. Ketiga, hukum

merek Amerika Serikat telah menguraikan elemen-elemen passing off

secara rinci. Hukum merek Amerika Serikat mengakomodasi tindakan

passing off dengan memberikan perlindungan pada merek, ‘get-up’, dan

segala penanda bisnis yang dapat menjadi daya pembeda bisnis.

Di samping kelebihan di atas, hukum merek Amerika Serikat juga

memiliki beberapa kelemahan, antara lain hukum merek Amerika Serikat

tidak  memberikan  definisi merek  terkenal  secara rinci. Walaupun sudah

mencantumkan definisi, tetapi hukum merek Amerika Serikat tidak

menjelaskan lebih lanjut apakah merek terkenal yang dilindungi hanyalah

merek terkenal yang terdaftar atau juga meliputi merek terkenal yang tidak

terdaftar. Selain itu, hukum merek Amerika Serikat juga  tidak secara

eksplisit  mengatur mengenai  larangan  pendaftaran  merek yang memiliki

persamaan dengan merek terkenal.

Apabila dibandingkan dengan hukum merek Singapura dan Amerika

Serikat, hukum merek Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan.

Pertama, UU  Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur  mengenai

definisi merek terkenal. Selain itu, tidak ada pedoman mengenai bukti-bukti
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yang harus diajukan pemilik merek terkenal untuk dapat menunjukkan

keterkenalannya. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian hukum

yang jelas mengenai merek seperti apa yang dimaksud sebagai merek

terkenal di Indonesia.

Kedua, UU Merek dan Indikasi Geografis belum memiliki pengaturan

passing off secara lengkap. Ketiga, pengaturan mengenai dilution dalam UU

Merek dan Indikasi Geografis juga tidak jelas karena pengaturannya hanya

terdapat dalam satu ayat yang menyatakan bahwa pengaturannya harus

memenuhi persyaratan tertentu yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu

Peraturan Menteri. Namun, hingga sekarang peraturan tersebut belum

diundangkan sehingga terjadi suatu kekosongan hukum mengenai dilution

di Indonesia.

Setelah membahas perbandingan pengaturan perlindungan merek

terkenal terhadap tindakan passing off dan dilution, maka Penulis akan

membahas mengenai pengaturan perlindungan merek terkenal terhadap

tindakan passing off dan dilution dalam kebijakan hukum Indonesia di masa

yang akan datang (sebagai ius constituendum).

Dengan segala kelebihan dan kekurangan hukum merek sebagaimana

telah dijelaskan di atas, alangkah baiknya apabila Pemerintah memberikan

perubahan atau penambahan pengaturan dalam hukum merek Indonesia di

masa yang akan datang. Hal tersebut diperlukan supaya tujuan UU Merek

dan Indikasi Geografis serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan sebagaimana tercantum dalam UU PPPU dapat terpenuhi.
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Tujuan UU Merek dan Indikasi Geografis sendiri dapat diketahui

berdasarkan alinea pertama Penjelasan Umum UU Merek dan Indikasi

Geografis. Tujuan tersebut berbunyi sebagai berikut.

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu,
menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu
pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu
kepastian dan perlindungan hukum yang kuat.

Tujuan tersebut juga sejalan dengan asas pembentukan peraturan

perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam UU PPPU, yaitu asas

kejelasan rumusan serta asas ketertiban dan kepastian hukum, tepatnya pada

Pasal 5 huruf f jo. Pasal 6 ayat (1) huruf i.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis  menyarankan adanya perubahan

atau penambahan hukum merek Indonesia di masa yang akan datang (ius

constituendum) dalam hal-hal sebagai berikut.

a. Pemberian definisi merek terkenal secara jelas

UU Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur definisi merek

terkenal secara eksplisit. Namun, sebagaimana  telah diuraikan

sebelumnya pada poin A.1, ruang lingkup merek terkenal secara implisit

diatur pada definisi “Pemilik Merek yang tidak terdaftar” pada bagian

“Pembatalan” yang diatur pada Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU Merek

dan Indikasi Geografis.

Walaupun sudah ada penjelasan mengenai lingkup merek terkenal

dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis,

tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah lingkup merek terkenal tersebut

juga berlaku sebagai dasar penolakan pendaftaran merek sebagaimana
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diatur dalam Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut

disebabkan karena tidak adanya definisi merek terkenal secara eksplisit

pada bagian “Ketentuan Umum” UU Merek dan Indikasi Geografis.

Alangkah lebih baik apabila sistem hukum merek Indonesia

mengatur mengenai definisi merek terkenal. Penambahan definisi merek

terkenal tersebut akan lebih baik apabila  merupakan definisi yang

lengkap sebaimana yang tercantum pada hukum merek Singapura dan

Amerika Serikat. Bunyi definisi merek terkenal yang dimaksud sekiranya

dapat dirumuskan sebagai berikut.

Merek Terkenal adalah merek yang diakui oleh sebagian besar

masyarakat Indonesia sebagai penyebutan yang tepat terhadap

produk yang  diwakilinya, baik yang  telah didaftarkan maupun

belum didaftarkan di Indonesia, asalkan merek tersebut dimiliki

oleh warga negara yang negaranya telah meratifikasi Paris

Convention for Protection of Industrial Property atau menjadi

anggota WTO, terlepas apakah pemilik merek tersebut

menjalankan bisnis atau memiliki jasa baik di Indonesia.

Adanya definisi jelas mengenai merek terkenal diharapkan dapat

memberikan kepastian dan kejelasan mengenai merek mana yang dapat

dikategorikan sebagai merek terkenal dan mana yang  bukan dalam

rangka menciptakan perlindungan hukum yang kuat bagi merek terkenal

itu  sendiri.  Harapannya kasus  seperti Pierre Cardin dan Philip  Stein

Holding Inc. dimana pemilik merek terkenal kehilangan haknya untuk
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mempertahanya keterkenalan mereknya karena mereknya tidak dianggap

sebagai merek terkenal tidak terjadi lagi di Indonesia.

b. Penambahan penjelasan mengenai kriteria merek terkenal

Kriteria merek terkenal diatur secara implisit pada Penjelasan Pasal

21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana telah

diuraikan sebelumnya, tepatnya pada poin A.2, kriteria tersebut masih

abstrak. Hal tersebut dapat dilihat antara lain pada kriteria pertama merek

terkenal. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi

Geografis menyebutkan bahwa kriteria pertama merek terkenal adalah,

“masyarakat umum memiliki pengetahuan mengenai merek tersebut di

bidang usaha yang bersangkutan”. Namun, cakupan “masyarakat umum”

sangatlah luas. Padahal tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai siapa

saja yang dimaksud dengan masyarakat umum. Hal tersebut dapat

menimbulkan banyak penafsiran.

Alangkah lebih baik apabila sistem hukum merek Indonesia

menambah penjelasan mengenai kriteria merek terkenal supaya

memberikan suatu kejelasan dan kepastian hukum sesuai dengan asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana

diatur pada Pasal 5 huruf f jo. Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPPU.

Penjelasan mengenai kriteria merek terkenal dapat merujuk hukum

merek Singapura atau WIPO Joint Recommendation. Penjelasan tersebut

sekiranya dapat dirumuskan sebagai berikut.
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Dalam menentukan apakah suatu merek termasuk merek terkenal

atau tidak, harus dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain

derajat pengakuan merek dalam suatu sektor publik yang relevan,

durasi dan cakupan geografis penggunaan merek, durasi dan

cakupan geografis kegiatan pengiklanan merek, durasi dan cakupan

geografis pendaftaran merek di negara lain, serta catatan suksesnya

penegakan hak atas merek oleh pihak yang berwenang.

Penjelasan mengenai sektor publik yang relevan sekiranya juga

dapat dirumuskan sebagai berikut.

Sektor publik yang relevan tidak terbatas pada konsumen

sebenarnya atau konsumen potensial terhadap jenis produk yang

dilekati merek tersebut, maupun pada orang yang terlibat dalam

distribusi produk yang dilekati merek tersebut, dan kalangan bisnis

yang berurusan dengan produk yang  dilekati merek tersebut.

Apabila suatu merek dianggap terkenal dalam minimal satu sektor

publik yang relevan (baik di negara tersebut atau negara lain yang

telah meratifikasi Paris Convention for Protection of Industrial

Property atau merupakan anggota WTO), maka merek tersebut

dapat dianggap sebagai merek terkenal.

Adanya penjelasan rinci bahwa ukuran keterkenalan merek dapat

diukur tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara lain yang telah

meratifikasi Paris Convention for Protection of Industrial Property atau
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merupakan anggota WTO akan memberikan suatu kepastian hukum bagi

pemilik merek terkenal yang memiliki jasa baik di luar Indonesia.

c. Penambahan pedoman mengenai bukti-bukti yang harus diajukan
pemilik merek terkenal untuk membuktikan keterkenalannya

UU  Merek dan Indikasi Geografis hanya memberikan  kriteria

merek terkenal pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, tetapi belum

memberikan pedoman mengenai bukti-bukti yang harus diajukan pemilik

merek terkenal untuk membuktikan keterkenalan  merek yang

dimilikinya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya,

tepatnya pada poin A.2, kriteria yang tercantum pada Penjelasan Pasal 21

ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis itupun juga

multiinterpretatif karena masih sangat abstrak.

Pedoman mengenai bukti-bukti untuk menunjukkan kriteria merek

terkenal sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada pemilik

merek terkenal dan hakim. Pemilik merek terkenal memerlukan pedoman

tersebut supaya dapat menyediakan bukti-bukti lengkap untuk

menunjukkan keterkenalan mereknya. Sedangkan, hakim memerlukan

pedoman tersebut supaya putusan yang diberikan seorang hakim dalam

menilai keterkenalan suatu merek juga sesuai dengan hakim lain. Alhasil

tidak ada multitafsir dan kerancuan dalam menafsirkan peraturan

perundang-undangan.

Penambahan pedoman tersebut akan lebih baik apabila merupakan

pedoman lengkap sebaimana yang   tercantum pada hukum merek

Amerika Serikat. Bukti-bukti yang diperlukan antara lain berupa jumlah



161

biaya yang dikeluarkan untuk pengiklanan produk, jenis dan cakupan

media iklan, penelitian yang menunjukkan efektivitas iklan, catatan

penjualan produk, surat sumpah wakil perusahaan, pernyataan mengenai

pengakuan pengetahuan konsumen terhadap keberadaan merek, dan

sertifikat pendaftaran merek.

Adanya pedoman yang jelas mengenai bukti-bukti yang diperlukan

untuk membuktikan keterkenalan merek diharapkan dapat memberikan

kepastian mengenai merek mana yang dapat dikategorikan sebagai merek

terkenal dan mana yang bukan. Harapannya peristiwa seperti yang terjadi

pada kasus Philip Stein Holding Inc. dimana merek Philip Stein milik

Penggugat dianggap bukan merek terkenal tidak terjadi lagi di Indonesia.

d. Penambahan pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal
dari itikad tidak baik bahkan sebelum merek menjadi terkenal

Hukum merek Indonesia mengatur bahwa suatu merek akan

mendapatkan perlindungan sebagai merek terkenal setelah memenuhi

definisi dan kriteria merek terkenal. Sebaliknya, apabila merek belum

terkenal, merek tersebut hanya mendapat perlindungan hukum sebagai

merek biasa.

Pada uraian kasus Pierre Cardin, tepatnya pada Tabel 2, merek

Pierre Cardin milik  Tergugat dianggap sah karena Tergugat

mendaftarkan merek tersebut sebelum merek Pierre Cardin milik

Penggugat menjadi terkenal. Padahal, penggunaan merek Pierre Cardin

yang merupakan nama asli Penggugat (seorang warga negara Perancis)

dan merupakan kata-kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia serta
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menggunakan logo yang sangat mirip dengan merek milik Penggugat,

jelas mengindikasikan adanya suatu itikad tidak baik.

Alangkah lebih baik apabila hukum merek Indonesia melengkapi

perlindungan merek terkenal atas itikad tidak baik seperti hukum merek

Singapura. Bunyi salah satu pengaturan yang dimaksud sekiranya dapat

dirumuskan sebagai berikut.

Suatu merek tidak  harus ditolak pendaftarannya apabila

permohonan pendaftaran merek tersebut diajukan sebelum merek

yang  dimaksud menjadi terkenal di Indonesia, kecuali pemilik

merek yang  dimaksud dapat menunjukkan bahwa merek

didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.

Dengan adanya perlindungan merek terkenal atas itikad tidak baik,

harapannya peristiwa seperti yang terjadi pada kasus Pierre Cardin dan

Philip Stein Holding Inc. tidak terjadi lagi di Indonesia.

e. Penambahan pengaturan mengenai passing off

UU  Merek dan Indikasi Geografis tidak memiliki  pengaturan

khusus mengenai passing off. Pengaturannya hanya terdapat pada dua

ayat, tepatnya pada Pasal 21 ayat (3) jo. Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan

Indikasi Geografis.

Pertama, Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis

menjelaskan bahwa, “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon

yang beritikad tidak baik”. Pada Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek

dan Indikasi Geografis, belum dijelaskan lengkap mengenai elemen-
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elemen passing off. Penjelasan tersebut hanya menjelaskan mengenai

elemen “jasa baik” dan “penggambaran yang keliru”. Alangkah baiknya

apabila seluruh elemen passing off dicantumkan dalam UU Merek dan

Indikasi Geografis. Selain itu, elemen “penggambaran yang keliru”

adalah suatu hal yang abstrak. Alangkah lebih baik apabila hukum merek

Indonesia juga memberikan pedoman mengenai yang dimaksud dengan

elemen “penggambaran yang keliru” yang dapat menimbulkan

kebingungan diantara konsumen supaya tidak menimbulkan banyak

penafsiran

Pembuatan pedoman tersebut akan lebih baik apabila dibuat secara

lengkap sebagaimana terdapat pada hukum merek Amerika Serikat,

tepatnya pada United States Trademark Manual of Examining Procedure.

Faktor-faktor relevan yang dapat dipertimbangkan untuk membuktikan

kebingungan tersebut, antara   lain: kesamaan merek, baik pada

penampilan, suara, konotasi, dan impresi komersial; kesamaan jenis

produk yang dilekati merek tersebut; kesamaan jaringan perdagangan;

kondisi ketika konsumen membeli produk; keterkenalan merek

berdasarkan penjualan, pengiklanan, dan/atau jangka waktu penggunaan

merek; jumlah dan jenis merek yang sama pada produk sejenis; cakupan

kebingungan yang sungguh-sungguh terjadi; keberagaman produk yang

dilekati merek; keadaan pasar; cakupan kebingungan yang potensial

terjadi, dll.
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Pengaturan passing off pada Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan

Indikasi Geografis masih sangat minim. Ketentuan tersebut tidak secara

jelas   menyebutkan apakah   larangan   pendaftaran   merek terhadap

Pemohon yang beritikad tidak baik tersebut juga berlaku terhadap merek

yang tidak terdaftar atau hanya berlaku merek yang telah terdaftar.

Walaupun Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis secara

implisit juga mengatur mengenai merek yang tidak terdaftar, tetapi Pasal

76 tersebut hanya mengatur mengenai hak pemilik merek yang tidak

terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Akibatnya, tidak

diketahui secara jelas apakah persamaan merek dengan merek terkenal

yang tidak terdaftar juga menjadi salah satu alasan larangan pendaftaran

merek sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Merek dan Indikasi

Geografis.

Dalam rangka memperjelas masalah tersebut, pembentuk peraturan

perundang-undangan seharusnya menambah pengaturan definisi merek

terkenal dalam “Ketentuan Umum” UU Merek dan Indikasi Geografis

atau menambah pengaturan mengenai larangan pendaftaran merek atas

dasar passing off seperti hukum merek Singapura. Larangan pendaftaran

tersebut sekiranya dapat dirumuskan sebagai berikut.

Permohonan merek harus ditolak apabila penggunaan merek

tersebut mengindikasikan suatu passing off atau persamaan pada

pokoknya atau keseluruhan terhadap merek terkenal atau penanda

bisnis milik pihak lain yang belum terdaftar.
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Penambahan pengaturan tersebut dapat diletakkan pada Pasal 21

ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai

larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan hal-hal

tertentu. Penambahan pengaturan dapat juga diletakkan pada Penjelasan

Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur

mengenai penolakan pendaftaran merek apabila diajukan oleh Pemohon

yang beritikad tidak baik.

Kedua, Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis

mengatur mengenai hak untuk mengajukan pembatalan merek. Pasal

tersebut menjelaskan bahwa, “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat

mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

mengajukan Permohonan kepada Menteri”. Pasal tersebut mengatur

bahwa pembatalan merek atas dasar passing off hanya dapat diajukan

setelah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum mengabulkan permohonan untuk mengajukan gugatan. Hal

tersebut berbeda dengan hukum merek Singapura dan Amerika Serikat

yang memberikan hak gugat passing off kepada pemilik merek terkenal,

asalkan pemilik merek terkenal dapat membuktikan elemen-elemen

passing off. Elemen-elemen tersebut antara lain bahwa Penggugat

memiliki jasa baik atau reputasi yang patut dilindungi, Tergugat

mengupayakan adanya penggambaran yang keliru yang menyesatkan

konsumen, dan Penggugat mengalami kerugian akibat tindakan tergugat
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tersebut. Prosedur gugatan atas dasar infringement atau passing off

seharusnya tidak perlu dibedakan.

Penambahan adanya pengaturan mengenai passing off seperti

tersebut di atas  diperlukan dalam rangka  memberikan  perlindungan

hukum yang menyeluruh kepada pemilik merek terkenal sebagaimana

telah diamanatkan oleh UU  Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya

diatur pada alinea pertama Penjelasan Umum UU Merek dan Indikasi

Geografis.

f. Penambahan pengaturan mengenai dilution

Pengaturan dilution pada UU Merek dan Indikasi Geografis hanya

tercantum dalam satu ayat, yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf c yang

menyatakan bahwa dilution harus   memenuhi persyaratan   tertentu.

Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “persyaratan tertentu”

yang harus dipenuhi supaya suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai

dilution. Untuk itu, dibuhkan penambahan pengaturan mengenai dilution

dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Penambahan pengaturan

tersebut akan lebih baik apabila seperti hukum merek Amerika Serikat

yang mengatur mengenai definisi dan tipe-tipe dilution, hak gugat atas

dasar dilution, beban pembuktian, dan perlindungan pemilik merek

terkenal dari dilution.
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1) Definisi dan tipe dilution

Pembuatan definisi dilution akan lebih baik apabila  dibuat

secara   lengkap sebagaimana   hukum merek Singapura. Definisi

dilution sekiranya dapat dirumuskan sebagai berikut.

Dilution adalah pengurangan kapasitas merek untuk daya

pembeda suatu produk, terlepas apakah adanya kompetisi antara

pemilik merek dengan pihak lain atau adanya kebingungan di

antara konsumen.

Definisi jelas mengenai dilution diperlukan untuk memberikan

penjelasan bahwa tindakan dilution bukan dilarang begitu saja tanpa

ada alasan jelas. Alasan adanya pelarangan tindakan dilution

disebabkan karena dilution dapat mengurangi daya pembeda atau

karakteristik merek terkenal. Adanya pengaturan mengenai dilution

akan  memberikan  perlindungan dan  kepastian  hukum yang

menyeluruh bagi pemilik merek terkenal, tidak terbatas pada

penggunaan merek untuk produk sejenis, tetapi juga pada produk tidak

sejenis.

Penambahan tipe-tipe dilution akan lebih baik apabila dibuat

secara lengkap sebagaimana hukum merek Amerika Serikat. Tipe-tipe

dilution sekiranya dapat dirumuskan menjadi dua yaitu blurring atau

pengaburan reputasi dan tarnishment atau perusakan reputasi.
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2) Penambahan penjelasan mengenai “persyaratan tertentu” yang harus

dipenuhi dalam larangan pendaftaran merek

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Pasal 21 ayat

(1) huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur tentang

dilution. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
....
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;

Walaupun ditentukan bahwa larangan pendaftaran merek atas

dasar dilution tersebut harus memenuhi “persyaratan tertentu”, tidak

ada  penjelasan lebih lanjut mengenai “persyaratan  tertentu” yang

harus dipenuhi tersebut. Tidak adanya penjelasan mengenai

“persyaratan tertentu” mengakibatkan suatu ketidakjelasan dan

ketidakpastian hukum. Alangkah lebih baik apabila sistem hukum

merek Indonesia menambah penjelasan mengenai “persyaratan

tertentu” tersebut supaya ketentuan tersebut tidak menjadi

multiinterpretatif.

3) Hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar dilution

Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis hanya mengatur

bahwa gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan yang berkaitan

dengan merek terkenal hanya dapat diajukan atas dasar persamaan

untuk produk sejenis. Itu berarti UU Merek dan Indikasi Geografis

tidak memberikan landasan hukum bagi pengajuan gugatan ganti rugi
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atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan merek terkenal atas

dasar dilution. Tidak adanya landasan hukum yang jelas bagi gugatan

ganti rugi atas dasar dilution dapat menimbulkan suatu ketidakpastian

hukum. Padahal seharusnya pemilik merek terkenal memiliki

perlindungan hukum lebih luas daripada merek biasa, termasuk dalam

hal pengajuan gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan yang

berkaitan dengan merek terkenal.

Alangkah lebih baik apabila hukum merek Indonesia menambah

pengaturan bahwa pemilik merek terkenal juga berhak mengajukan

gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan

merek terkenal. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian

hukum bagi pemilik merek terkenal yang mereknya menjadi korban

atas tindakan dilution pihak yang tidak bertanggungjawab.

4) Beban pembuktian dalam gugatan dilution

Beban pembuktian dalam gugatan dilution akan lebih baik

apabila dibuat secara lengkap sebagaimana hukum merek Amerika

Serikat. Penggugat yang mengajukan gugatan dilution memiliki beban

untuk membuktikan bahwa merek tersebut memang terkenal dan

reputasinya telah menjadi kabur atau rusak akibat dilution tersebut.

5) Perlindungan pemilik merek terkenal dari dilution

Perlindungan pemilik merek terkenal dari dilution akan lebih

baik apabila dibuat secara lengkap sebagaimana hukum merek
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Amerika Serikat. Pengaturan tersebut sekiranya dapat dirumuskan

sebagai berikut.

Dengan tunduk pada prinsip keadilan, pemilik merek terkenal

berhak melarang pihak lain  untuk  menggunakan  merek yang

mana penggunaannya dapat mengakibatkan pengaburan atau

perusakan reputasi  merek  terkenal,  tidak  peduli ada tidaknya

kebingungan, kompetisi, atau kerugian nyata. Pemilik merek

terkenal juga dapat memperoleh pemulihan kembali berupa

penggantian kehilangan keuntungan, kerugian yang ditanggung

Penggugat, dan biaya untuk mengajukan perkara yang

dikeluarkan pemilik merek terkenal.

Demikian usulan Penulis dalam rangka pembaharuan hukum merek

demi memenuhi asas perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik merek

terkenal sebagaimana telah diamanatkan oleh UU Merek dan Indikasi

Geografis sendiri. Selanjutnya, Penulis akan menyajikan tabel untuk

memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan poin C.3 ini.

Tabel 9. Pengaturan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan passing off
dan dilution dalam kebijakan hukum Indonesia di masa yang akan datang (sebagai

ius constituendum)

No. Keterangan

Eksistensi di
Hukum Merek

Indonesia Saat Ini
(Ius Constitutum) Rekomendasi

Ada Tidak
Ada

1. Definisi merek terkenal √ Perlu diformulasikan
dalam hukum Indonesia
di masa datang.



2. Kriteria merek terkenal √ Perlu diperjelas supaya
tidak menimbulkan
kebingungan.

3. Pedoman bukti dalam
menunjukkan
keterkenalan suatu
merek

√ Perlu diformulasikan
dalam hukum Indonesia
di masa datang.

4. Perlindungan atas itikad
tidak baik sebelum
merek menjadi terkenal

√ Perlu diformulasikan
dalam hukum Indonesia
di masa datang.

5. Elemen passing off √ Elemen-elemen yang
kurang lengkap perlu
ditambah  supaya
menjadi lebih jelas.

6. Larangan pendaftaran
merek yang terindikasi
passing off terhadap
merek yang tidak
terdaftar

√ Perlu diformulasikan
dalam hukum Indonesia
di masa datang.

7. Hak gugat untuk
mengajukan pembatalan
merek atas  dasar
passing off

√ Hak gugat atas dasar
passing off perlu
disamakan baik bagi
pemilik merek terdaftar
atau tidak terdaftar.

8. Definisi dan tipe
dilution

√ Perlu diformulasikan
dalam hukum Indonesia
di masa datang.

9. Hak gugat atas dasar
dilution

√ Perlu diformulasikan
dalam hukum Indonesia
di masa datang.

10. Perlindungan pemilik
merek terkenal dari
dilution

√ Perlu diformulasikan
dalam hukum Indonesia
di masa datang.
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