
 

 

 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Perlindungan Hukum terhadap Merek terkenal Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis terdapat dalam 

Ketentuan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis adanya 

perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai 

hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa pembatalan jika mereknya 

dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 76 UU 

Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa 

(1) Gugatan pernbatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 darr/ 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. 

Dari bunyi Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis ini, dapat 

diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek 

terdaftar, yaitu gugatan penghentian atau pembatalan penggunaan merek 

yang dilanggarnya. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal  

21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, di mana dinyatakan bahwa: 
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(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan: 

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu 

oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
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; atau 

d. Indikasi Geografis terdaftar. 

 

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan bahwa Merek HUGO BOSS 

adalah merek terkenal dalam perkara NOMOR :01 /PDT.SUS- 

MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST adalah karena Merek HUGO 

FEMININE (IDM000411350), HUGO JEANS (IDM000467976) dan 

HUGO BOY (IDM000451163) telah terbukti tidak memiliki daya 

pembeda, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak 

memiliki daya pembeda sehingga menurut Pasal 20 Huruf e Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

terhadap Merek HUGO BOSS tidak dapat didaftarkan untuk permintaan 

Merek Tersebut, maka sangatlah jelas dari fakta-fakta dipersidangan juga 

mempunyai persamaan pada pokoknya, sehingga Merek HUGO 

FEMININE (IDM000411350), HUGO JEANS (IDM000467976) dan 

HUGO BOY (IDM000451163) patut dibatalkan oleh pihak Turut  

Tergugat yaitu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

 
 

5.2 Saran 

 
Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
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1. Kepada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan merek harus mempunyai 

etikad baik apabila ingin mendaftarkan suatu merek sehingga tidak ada 

persoalan ataupun sengketa hukum dari pendaftaran merek tersebut. 

Selanjutnya Untuk menjamin perlindungan hukum atas merek dalam 

proses perdagangan barang dan jasa, maka para pemilik merek diharapkan 

dapat mendaftarkan mereknya guna mendapatkan kepastian hukum. 

Diperlukan tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hak 

atas merek. 

2. Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

 

c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  harus  lebih  cermat  dan 

teliti lagi melalui sistem pendataan pendaftaran merek yang lebih efisien 

dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pendaftaran merek sehingga 

tidak ada sengketa maupun persoalan hukum mengenai pembatalan merek 

dikemudian hari. 


