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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari semua penjelasan diatas tersebut maka penulis menyimpulkan 

beberapa hal yaitu diantaranya sebagai berikut : 

1. Pengaturan Hukum terhadap perlindungan pemegang merek yang 

terkenal dalam Pasal 21 ayat (1) huruf  b dan c Undang - Undang No 

20 Tahun 2016 ini meliputi semua jenis barang dan jasa, sehingga 

peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh 

“itikad tidak baik” dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 

dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain sehingga 

tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum, maka dalam kasus 

diatas sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya merek yang sudah 

didaftarkan mendapatkan perlindungan. 

2. Dalam kasus ini untuk menghindari praktek - praktek yang  tidak jujur 

dan memberikan  perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang 

merek serta konsumen maka negara mengatur perlindungan merek.  

Pada Pasal 3 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 yang menentukan 

bahwa Ha katas merek diperoleh setelah merek itu terdaftar. Dalam 

suatu hukum merek dan selalu disesuaikan dengan perkembangan yang 

terjadi di dunia perdagangan Internasional yang tujuannya adalah 
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mengakomodasikan semua kepentingan-kepentingan yang ada guna 

menciptakan suatu perlindungan hukum. 

3. Upaya dalam melaksanakan persoalan perlindungan hukum terhadap 

pemilik merek terkenal tidak hanya dapat dipandang dari aspek hukum 

saja, akan tetapi perlu pula dipandang dari aspek lain seperti aspek 

ekonomi, aspek sosial dan aspek budaya yang terdapat pada 

masyarakat itu. Maka dari itu upaya yang harus dilakukan oleh pemilik 

merek terkenal adalah dengan melaporkan adanya kasus pemalsuan 

merek terhadap merek  yang selama ini sudahn terdaftar, oleh karena 

itu  pemakaian merek terkenal secara tidak sah dikualifikasi sebagai 

pemakaian merek yang beritikad tidak baik. 

 

B. Saran 

Sebagai saran guna penanganan serta penanggulangan atas pokok 

permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan tugas ini, maka penulis 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yaitu : 

1. Pemilik merek lebih memperhatikan lagi mengenai penggunaan merek 

terkenal  yang sudah terdaftar dan terdapat dalam Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga Pemilik 

merek terkenal diberikan kemudahan untuk bisa mengambil jalan hukum 

agar yang menirukan bisa mendapatkan sanksi sesuai hukum yang 

berlaku. 
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2. Pemerintah berkewajiban memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi 

pelanggar ketentuan penggunaan Merek, agar Pemilik merek tidak merasa 

dirugikan dengan adanya produk palsu yang mengatas nama kan produk 

Charles N Keith. 

3. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Knsumen adalah dengan membeli 

barang bermerek sesuai kemapuan masing- masing konsumen, sehingga 

kedepannya tidak ada lagi merek terkenal seperti Charles N Keith atau 

merek lainnya yang merasa dirugikan oleh orang- orang yang tidak 

bertanggung jawab dengan memperjual belikan barang yang tidak asli ( 

tiruan/ KW ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


