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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pengaturan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan passing off dan

dilution di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya passing off diatur pada

Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis serta dilution diatur

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

Merek dan Indikasi Geografis tersebut merupakan perubahan dari Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Walaupun UU Merek dan

Indikasi Geografis menggantikan UU Merek yang telah berlaku selama 15

tahun, pengaturan passing off dan dilution tersebut masih belum diperbaiki

sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Hal tersebut terlihat

pada tidak adanya pengaturan definisi merek terkenal, pengaturan kriteria

merek terkenal yang masih multiinterpretatif, tidak adanya pedoman bukti-

bukti untuk menunjukkan keterkenalan suatu merek, tidak adanya

perlindungan atas itikad tidak baik sebelum merek menjadi terkenal, tidak

lengkapnya elemen-elemen passing off, tidak adanya penjelasan mengenai

pengaturan dilution, dan tidak adanya hak gugat atas dasar dilution.

Akibatnya, asas perlindungan hukum bagi merek terkenal yang hendak
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dicapai oleh UU Merek dan Indikasi Geografis masih diragukan

ketercapaiannya.

2. 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 (kasus Pierre Cardin) yang menolak

gugatan Penggugat karena tidak ada pengaturan mengenai perlindungan dari

itikad tidak baik sebelum merek menjadi terkenal serta tidak ada pengaturan

elemen passing off secara rinci dalam hukum merek Indonesia menunjukkan

bahwa hukum merek Indonesia belum memberikan perlindungan hukum

yang cukup bagi pemilik merek terkenal. Hal tersebut juga terjadi pada

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 (kasus Philip Stein

Holding, Inc.) yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan tidak

jelasnya definisi dan kriteria  merek terkenal serta adanya kekosongan

hukum mengenai pengaturan dilution dalam sistem hukum merek Indonesia.

3. Pengaturan perlindungan merek terkenal dalam sistem hukum merek

Singapura dan Amerika Serikat sudah cukup lengkap apabila dibandingkan

dengan sistem hukum merek Indonesia. Sistem hukum merek Singapura dan

Amerika Serikat telah memberikan definisi lengkap mengenai merek

terkenal. Di kedua negara tersebut, elemen-elemen passing off telah
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diuraikan secara jelas sehingga pemilik merek terkenal dan hakim memiliki

pedoman jelas mengenai hal-hal yang harus dibuktikan untuk membuktikan

tindakan passing off. Sistem hukum merek Singapura dan Amerika Serikat

juga telah memiliki pengaturan dilution secara jelas. Di kedua negara

tersebut, terdapat pengaturan rinci mengenai dilution, mulai dari definisi,

tipe dilution, dan perlindungan pemilik merek terkenal dari dilution.

Pengaturan perlindungan merek terkenal dalam hukum positif di Indonesia

di masa yang akan datang (ius constituendum) akan lebih baik apabila

diperlengkap seperti di Singapura dan Amerika Serikat. Alangkah lebih baik

apabila sistem hukum merek Indonesia menambahkan pengaturan mengenai

definisi merek terkenal pada bagian “Ketentuan Umum” UU Merek dan

Indikasi Geografis, memperluas penjelasan mengenai kriteria   merek

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

Geografis, serta mengatur perlindungan kepada merek terkenal dari itikad

tidak baik bahkan sebelum merek menjadi terkenal untuk memberikan

kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal yang memiliki jasa baik atau

reputasi. Kemudian, alangkah lebih baik apabila sistem hukum merek

Indonesia melengkapi serta memperjelas elemen-elemen yang harus

dibuktikan dalam gugatan passing off yang tercantum pada Penjelasan Pasal

21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis sehingga tidak multitafsir,

menambah pengaturan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis

mengenai larangan   pendaftaran   merek yang   mengindikasikan adanya

passing off terhadap merek yang belum terdaftar, menyamakan prosedur
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pembatalan merek atas dasar passing off sebagaimana diatur pada Pasal 76

ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis dengan prosedur pembatalan

merek atas dasar infringement, melengkapi pengaturan mengenai dilution,

baik mengenai definisi maupun mengenai hak untuk mengajukan gugatan

ganti rugi atas dasar dilution, serta menambah penjelasan mengenai

“persyaratan tertentu” pada larangan pendaftaran merek yang terindikasi

mengakibatkan dilution sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (1) huruf c

UU Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka Penulis

menyampaikan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan

a. Pembentuk peraturan perundang-undangan sebaiknya melengkapi

pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia, terutama

yang berkaitan dengan tindakan passing off dan dilution. Semakin

ketatnya persaingan usaha di era global, tindakan passing off dan dilution

semakin rawan terjadi. Namun, pengaturan hukum merek Indonesia

berkaitan dengan perlindungan merek terkenal masih belum lengkap.

b. Hal yang   diutamakan dalam pembaharuan hukum merek adalah

tambahan pengaturan mengenai definisi merek terkenal pada bagian

“Ketentuan Umum” UU Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut

diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi
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pemilik merek terkenal, terutama yang belum terdaftar, tetapi memiliki

jasa baik atau reputasi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Perlu

ditambah pula penjelasan dan pedoman kriteria merek terkenal pada

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

supaya penggolongan merek terkenal tidak menimbulkan multitafsir.

Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal dari itikad

tidak baik bahkan sebelum merek menjadi terkenal juga perlu

ditambahkan dalam hukum merek Indonesia. Dengan adanya pengaturan

tersebut, harapannya kasus-kasus seperti kasus Pierre Cardin dan kasus

Philip Stein Holding, Inc. yang merugikan pemilik merek terkenal tidak

terjadi lagi di Indonesia.

c. Pengaturan mengenai elemen-elemen passing off juga perlu dilengkapi.

Hal tersebut diperlukan karena Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek

dan Indikasi Geografis hanya mengatur mengenai elemen “reputasi” dan

“penggambaran yang keliru”. Padahal elemen-elemen passing off tidak

hanya kedua hal tersebut, tetapi juga meliputi “kerugian”. Selanjutnya,

juga perlu ditambah  penjelasan  lebih lanjut  mengenai pedoman yang

harus dibuktikan pemilik merek terkenal dalam mengajukan gugatan

passing off supaya tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, ketentuan

Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis juga perlu diperluas

sehingga juga mencakup larangan pendaftaran merek yang

mengindikasikan adanya passing off terhadap merek terkenal yang belum

terdaftar. Hal tersebut diperlukan mengingat ketentuan Pasal 21 ayat (1)
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UU Merek dan Indikasi Geografis hanya mengatur larangan pendaftaran

merek apabila ada persamaan dengan merek terkenal. Sedangkan

ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut apakah lingkup merek

terkenal yang diatur juga meliputi merek tidak terdaftar atau tidak.

Terakhir,   pengaturan prosedur gugatan passing off sebagaimana

tercantum pada Pasal 76 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis perlu

disamakan dengan gugatan infringement. Seharusnya Penggugat dapat

langsung mengajukan gugatan asalkan pemilik merek terkenal dapat

membuktikan elemen-elemen passing off. Dengan adanya penjelasan

tersebut, harapannya penegakan kasus passing off dapat benar-benar

maksimal.

d. Pengaturan mengenai dilution juga perlu diperluas, terutama yang

berkaitan dengan penjelasan lebih lanjut mengenai “persyaratan tertentu”

yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan Indikasi

Geografis. Hal tersebut diperlukan karena tidak ada penjelasan mengenai

yang dimaksud dengan “persyaratan tertentu” tersebut. Selain itu,

pengaturan mengenai hak gugat untuk mengajukan gugatan ganti rugi

atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan merek terkenal atas

dasar dilution juga perlu ditambah, mengingat Pasal 83 UU Merek dan

Indikasi Geografis hanya mengatur hak gugat ganti rugi atas dasar

persamaan merek untuk produk sejenis.
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2. Bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

a. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual perlu lebih giat dalam

melakukan  sosialisasi mengenai larangan tindakan passing  off dan

dilution serta mengenai hukum merek yang berlaku supaya pelaku usaha

yang hendak mendaftarkan mereknya dapat memahami perlindungan luas

yang dimiliki merek terkenal. Dengan begitu, para pelaku usaha tidak

akan sembarangan menyalahgunakan merek pihak lain, terutama merek

yang sudah terkenal.

b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual perlu lebih cermat sebelum

mengabulkan pendaftaran permohonan merek di Indonesia. Selain

mengecek ada tidaknya persamaan dengan merek terdaftar milik pihak

lain, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga perlu mengecek

ada tidaknya persamaan dengan merek terkenal, baik yang terdaftar

maupun tidak terdaftar di Indonesia. Apabila merek yang dimohonkan

pendaftarannya tersebut memiliki persamaan dengan merek terkenal,

Direktorat Jenderal Hak  Kekayaan Intelektual  harus  menolak

permohonan pendaftaran merek tersebut.

3. Bagi hakim

Selama pengaturan lengkap mengenai perlindungan merek terkenal

belum ada di Indonesia, hakim dapat mengadili kasus passing  off dan

dilution yang terjadi di Indonesia dengan berpedoman pada aliran

rechtsvinding, yaitu dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan

yang memiliki arti luas. Hakim juga dapat merujuk konvensi internasional
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atau hukum merek yang ada di negara  Anglo-Saxon atau common law,

seperti Singapura dan Amerika Serikat. Hal tersebut diperlukan supaya

sistem hukum Indonesia dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi

pemilik merek terkenal yang memiliki reputasi atau jasa baik.


