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BAH IV 


PENlfTUP 


I. Kesimpulan 

8. 	 Deogan perkembangan ekollomi yang semakill pesat , di dalam dunia 

usaha teljadi persaingan untuk memperoleh pasnr agar prodllknya c1apal 

diwrima oleh masyarakal. Namun demikian persaingan yang terjadi lidak 

selalu sehat dan jujur terkadang produsen dalam memenangkan pcrsaingan 

tersebUI dengan menghalalkan segala eara lennasuk dengan memalsukan 

suatu merek yang terkenal , hal· ini sering dilakukan karena dinilai eara 

yang paling efektif yaitu dengan sedikit modal Ictapi bisa mendaparkan 

keunlungan yang besar . hal ini dapal lerjadi karena prodllk yang 

memalsukan merek terkenal tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya yang 

besar untuk promosi melainkan cukup mendomplcng dari merek terkenal 

yang sah dan telah didaftarkan kepada Kantor Merek . Selain Pemilik 

merck terkenal yang dirugikan juga konswnen karena menggl.lnakan 

merek terkenal yang palsu karena kualitasnya tidak sesuai dengan ynng 

diharapkan .Sehubungan dcngan hal tersebut maka sangat dirasa perlu 

dilindunginya Pemilik hak atas merek terkenal oleh pengaturan hllkllm. 

Sebdum kita memahami pcrlindungan hukum lerhadap merek terkenal . 

maka kita perlu mengetahlli terlebih dahlilu pengenian dan kriteria merck 

terkenal agar tidak tetjadi interpenasi yang beraneka ragam . Demikian 

pula apara[ penegak hukum hams lebih membuka wawasan [entan!.! merek 

terkenal , begitu pula Hakim dalam Sllatu persidangan akan diuji 
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pcngctahuannya lenlang merck terkenal karena Pulusan Hakim sangat 

rnenentukan apakah suatu merck lersebut terkenal atnu tidak, Pcrlindungan 

hukulll secara khuslIs bagi pcmilik mere\.; lerkenal untuk barang alau Jusa 

yang sejcnis mcmang sudah saatnya dilakukan karena sepcnl yang 

dikemukakan di alas hal tersebut sangat mcrugikan berbagai pihak. lJpaya 

hukum hagi pcmilik merek tcrkenal Icrhadap pcmalsuan barang dan jasa 

yang sejenis dapat dilakukan dcngan bcrbagai maeam eara antara lain 

dengan mengajukan permintaan perpanjangan dan atau pengaJihan hak 

atas merck kepada Kantor Merck unluk menolak pendaftaran merek yang 

mClllpunyai pcrsamaan dengan merck Icrkcnal . disamping lIujuga dcngan 

IJCmillk merck lerkenal dapal I11cmben liscnsi kepada pihak lain unluk 

Il1clmdungi kllalilas agar IClap lerJamin SCrla dapal mcmpcrluas pasar . 

dengan prosedur pcngadilan yailu dcngan mengajllkan gugalan pcrdata 

pada Pcngadilan Negcri sena dcngan proses hukulll pidana karenu dalam 

UU Merck juga dialur. 

b. 	 Perlindlillgan hukum bagi pemilik hak atas merck terkenal tidak hanya 

untuk barang atau jasa yang sejenis tetapi juga untuk barang atau jasa yang 

tidak scjenis , Pengaturan perlindungan hukum bagi pemilik merek 

tcrkcnal untuk barang atau jasa yang tidak sejcnis memang dirasa sudah 

saatnya mengingal scmakin banyaknya produk - produk yang barn yang 

dc.:ngan cam mendoillpleng nama dari merck yang sudah terkcnal 

\\alaupun barangnya IIdak dalam satu jenis Tetapi dlSisl lain hal ini Jl!stru 

mClllmbulkan pOlcnsl lIntuk me!l1ono~x)1I sualll pasar yaill! suall! 
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pcrusahaan induk mcmproduksi nerbngni 1l111cnm jcnis produksi hamng 

alau JHStl. Namun Jel1likian pcruluran perundang - undangan yang 

mengalur tcntang merck khllslIsnya 1I1ltuk pcrlindunglln hukum hagi 

Pemilik hak alas merck terkenal tidaklah sempurna karcna masih hams 

dllclarkan !chih lanjul dengan Pcraturan Pcmenntah Selain illl dalam 

ketcntuan pidana dalam bidang merek dalam XI pasal 81 dan pasal 82 LJLJ 

No 19 Tahllil 1992 yang diperbaharui oleh UU No 14 Tahun 1997 

menyatakan bahwa pcrlindungan hukum hanya diberikan untuk barang 

atnu jasa yang sejenis Sehingga pengaturan hukum untuk perlindungan 

hukum bagi pcl11ilik hak atas merek tcrkenal untuk barung alau jasa yang 

tidak scjcllis dirasakan kurang memadai karena pcngaturannya masih 

helum jelas dan kurung mempllnyai kekuatan hukurn lIntuk diajukan 

IllclalUl proscdur hukum. 

2. 	 Sa fltn 

a. 	 Dari ara yang tclah diuraikan dalam skripsi ini , maka diharapkan bahwa 

pcrl1ndungan hukllm It:rhadap pemilik merek Icrkcnal dapat tebih 

It:rlindungi . Adanya upaya dari be rbagai pihak baik Pcrnerintah • Apmat 

pencgak hukull1 , serta masyarakat untuk membcrantas pemalsuan merck 

tcrkcnal akan semakin I11cnumbuhkan iklim usaha yang schat dan dapat 

lebih rnendatangkan investor lebih banyak lagi . Disamping itu juga 

diperlukan pcmaharnan tcnlang hukum merek positip serta pengetahuan 

lentang merck tcrkcnal oleh semua pihak. Agar !cbih l11enjamin kepastian 
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hllklllll bagl pcmilik hak IHas mcrek Icrkcnnl maka PClllcrinlah harlJs 

mellgeluarkan Pcratllran Pcmerilltah yang mendukllng UU Merek . 

[1. 	 Sclain hal (lialas . Pemcrinlah dan Aparal p!.'11cgak hukum hams Ichih akli r 

llIemasyarakatkan peratllran pcnmdang undangan Icnlang merck 

sckalJgus membcrikan p!."tldidikan hukum khllslIsnya hukum merek kepada 

Illasyaral\al Hl:,rar Illasyarakat Icblll taal akan hukum dengan demikian 

paling lidak pemalsuan merek terkenal dapat dikllrangi .Disamping illl 

aparal penegak hukum hams lebih legas dalam menindak scliap 

pelanggaran - pelanggaran tentang pemalsuan merek terkenal scsmll 

dengan peraluran perundang - undangan yang berlaku . 

Demikian saran yang dapat saya sampaikan terhadap Periindwlg.an hukum 

bagi Pemilik Hak Alas Merek Terkenal .Kiranya dapal menjadi banan 

uilluk dipcnimbangkan bagi Penegakan \-1ukum Merek di Indonesia. 
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