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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang kesamaan atau kemiripan 

pada merek produk makanan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaturan Hukum Terhadap Kesamaan Atau Kemiripan Merek Terhadap 

Produk Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

Tentang Merek adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

Tentang Merek dan merek ORIORIO seharusnya tidak dapat didaftarkan 

karena merek ORIORIO diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik, 

sehingga dengan demikian mengacu kepada ketentuan Pasal 68 ayat (1) juncto 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.Dasar hukum 

Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan merek ORIORIO adalah 

Pasal 68 ayat (1) juncto Pasal 4 juncto Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.  Dalam kasus ini, 

OREO menganggap merek ORIORIO memiliki persamaan pada 

keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya, dimana merek tersebut 

diajukan untuk didaftarkan dengan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu 

dengan maksud meniru keterkenalan merek OREO yang memang sudah 

terkenal di pasaran. 
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2. Perlindungan HukumBagi Pemegang Hak Merek Jika Terjadi Pelanggaran 

Merek Atas Kesamaan atau Kemiripan Merek Produk Makanan adalah 

menggunakan sistem konstitutif yaitu suatu merek akan diberi perlindungan 

hukum apabila merek tersebut telah didaftarkan. Tetapi dalam kasus Oreo 

dengan Oriorio ini, kedua merek sudah didaftarkan. Oleh karena itu 

perlindungan hukum bagi pemegang merek diberikan kepada merek Oreo 

yang mengacu pada kriteria merek terkenal dengan hak prioritas yang 

mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek. 

3. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Perlindungan Hukum Terhadap 

Pemegang Merek adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek, 

sehingga masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka 

beli merupakan barang hasil pelanggaran merek, sehingga filter dari 

konsumen sendiri masih kurang, tingkat ekonomi dan daya pengetahuan 

barang asli masyarakat Indonesia yang masih rendah, sehingga banyak 

pelanggaran di bidang merek, proses beracara di pengadilan yang rumit, 

sehingga membuat enggan para pihak yang bersengketa untuk beracara, 

kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Kementerian Hukum dan 

HAM, proses pendaftaran merek yang lama dan rumit, biaya pendaftaran yang 

mahal. 

B. Saran  

Adapun saran yang diberikan oleh Penulis, adalah sebagai berikut:  
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1. Untuk Pelaku Usaha 

Pelaku usaha dalam hal ini PT. Siantar Top Tbk, seharusnya memiliki sikap 

yang kreatif dan jujur dalam melakukan pemilihan merek, sehingga kesamaan 

atau kemiripan merek pada produk OREO tidak terjadi. 

2. Untuk Pemerintah 

Pemerintah dalam hal ini Dirjen HaKI, di dalam kasus pelanggaran merek 

antara merek Oreo dengan Oriorio, yang melakukan pemboncengan merek 

ialah merek Oriorio karena mereknya memiliki persamaan pada pokoknya 

dengan merek Oreo. Persamaan pada pokoknya dalam merek disebabkan 

karena kurang telitinya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam 

melakukan pemeriksaan secara substantive terhadap merek yang akan 

dilakukan pendaftaran. Pada pendaftaran merek terdapat kelemahan yakni 

etiket yang didaftarkan terkadang tidak sesuai dengan produk yang beredar, 

sehingga kemungkinan besar terjadi pemboncengan merek seperti merek 

Oriorio terhadap merek Oreo sebagai merek terkenal. 

3.  Untuk Konsumen 

Konsumen seharusnya lebih mengenal produk-produk pasar dan lebih teliti 

dalam pemilihan produk, sehingga konsumen tidak memilih produk yang 

sifatnya meniru atau hampir sama dengan produk sebelumnya sehingga 

konsumen bisa terhindar dari ketidakpuasan dari suatu produk tersebut dan 

tidak merasa dirugikan oleh produsen. 

 


