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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sejauh ini, tatanan perdagangan menggunakan merek sebagai tanda 

pembeda produk dan jasa yang diperdagangkan di pasar. Sesuai dengan 

fungsinya sebagai tanda merek diakui dan dilindungi sebagai karya 

intelektual yang bernilai ekonomi. Menurut Undang – Undang no. 15 Tahun 

2001 Tentang Merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, 

huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – 

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa. Merek dapat berupa tulisan nama, logo, dan 

lain lain yang memiliki daya pembeda untuk menampilkan identitas 

sekaligus pembedaan antara satu produk dengan produk lainnya. Penggunaan  

merek atau tanda pembeda sejenis telah ada sejak ratusan tahun lalu. 

Terdapat banyak versi tentang kapan dan siapa yang pertama kali 

menggunakan merek. Salah satu contohnya adalah penggunaan tanda resmi 

(hallmark) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak, dan alat – alat 

pemotong. Jauh sebelum penggunaan hallmark, para pemilik ternak 

umumnya akan memberikan cap pada hewan ternak mereka (dalam bahasa 
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Inggris disebut sebagai branding the cattles)1. Merek digunakan sebagai 

tanda pengenal, sebagai suatu tanda untuk menjelaskan darimanakah asal 

usul dari suatu benda. 

Sebuah merek membawa serta didalamnya reputasi suatu produk serta 

produsen dari produk tersebut. Reputasi yang baik akan berdampak baik 

kepada penjualan dari produk yang bersangkutan, dan sebaliknya reputasi 

yang buruk akan berdampak buruk pula pada komoditas yang 

diperdagangkan. Itu sebabnya merek memiliki fungsi ganda dan bahkan 

beragam. Merek dapat digunakan untuk membangun citra suatu perusahaan 

dalam perdagangan juga mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa yang akan digunakannya. Salah satu fungsi merek yang 

paling penting adalah  sebagai jaminan kualitas suatu produk. Masyarakat 

yang sudah mempercayai suatu merek akan cenderung percaya pula akan 

kualitas produk lain yang menggunakan merek tersebut. Suatu merek sebagai 

jaminan kualitas produk suatu pelaku usaha sudah tidak dapat dipungkiri lagi 

efektivitasnya. 

 

 Dari sisi ekonomi, memiliki merek yang terpercaya adalah suatu 

keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha. Merek dengan reputasi baik 

bukanlah sesuatu yang dengan mudah didapat. Untuk memperoleh suatu 

reputasi yang baik, pelaku usaha pasti telah melewati proses yang cukup 

panjang dan lama. Reputasi bukanlah sesuatu yang didapatkan dalam waktu 

                                                        
1 C.D.G Pickering, Trademarks In Theory & Practice, (Oxford: Hart Publishing, 1998) h.1 
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sebentar. Untuk mendapatkan reputasi baik, pemilik merek harus melakukan 

marketing atau pemasaran terhadap merek tersebut dan juga selalu 

memeriksa kualitas produk yang menggunakan nama merek tersebut. Selain 

itu pelaku usaha pun harus terbuka untuk selalu memperbaiki produknya dan 

selalu menyediakan yang terbaik bagi para konsumen produk tersebut. 

Setelah sebuah perusahaan membangun merek yang kuat, maka perusahaan 

tersebut harus mempertahankan reputasinya. 

Nilai ekonomis yang begitu tinggi pada merek menyebabkan banyaknya 

pelanggaran merek, terutama pada merek merek yang terkenal dan memiliki 

reputasi baik. Hukum yang mengatur tentang merek pertama kali dibuat oleh 

parlemen Inggris pada tahun 1266 dibawah pemerintahan Raja Henry III. 

Hukum tentang merek moderen pertama kali muncul di akhir abad ke 19. 

Hukum tentang merek pertama kali disahkan di Prancis pada tahun 1857. 

Pada tahun 1862, dalam Merchandise Marks Act di Inggris, adalah suatu 

tindak pidana apabila seseorang melakukan imitasi terhadap merek orang 

lain dengan niat untuk menipu. Pada tanggal 20 Maret 1883 dibentuklah The 

Paris Convention for The Protection of Industrial Property (Konvensi Paris 

untuk Perlindungan Hak Milik Perindustrian) atau yang sering disebut 

dengan Konvensi Paris. Konvensi ini mengatur merek secara internasional. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris (1967) berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris 

belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap 
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sejumlah ketentuan, yaitu pasal 1- 12 dan pasal 28 ayat (1).2 Pada tahun 1995 

diadakan persidangan negara – negara anggota World Intellectual Property 

Organization di Genewa. Persidangan tersebut menghasilkan Trademark 

Law Treaty yang disahkan di Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 17 

Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.3  

Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum mengenai merek mengalami 

beberapa kali perubahan. Perlindungan hukum terhadap merek pertama kali 

dilaksanakan sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1961 

tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang – undang tersebut 

kemudian diganti dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang 

Merek yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 April 19934. Setelah itu, UU 

Merek tahun 1992 diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. 

Saat ini, perlindungan merek  diimplementasikan dalam UU No. 15 Tahun 

2001 Tentang Merek. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek ini 

menggantikan undang – undang merek sebelumnya.  

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 tersebut dinyatakan bahwa undang – 

undang memberikan perlindungan terhadap merek – merek yang didaftarkan 

berserta dengan pemiliknya. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang 

diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar 

Umum Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

                                                        
2 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan 
Praktiknya di Indonesia, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,20114) h.215 
3 Ibid 
4 Ibid, h 211 
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menggunakannya5. Kepemilikan merek itu sendiri harus melewati syarat 

syarat yang dan pemeriksaan yang ketat karena harus memenuhi unsur unsur 

sebagaimana telah tertulis dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 

Merek – merek yang dapat didaftar menurut Pasal  undang – undang tersebut 

adalah : 6 

a. Merek yang didaftarkan tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang 

diajukan pemohon yang beritikad tidak baik 

b. Merek tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau 

ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik 

umum, atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau 

jasa yang dimohonkan pendaftarannya.  

 

Dalam pasal 28 UU no. 15 Tahun 2001 tentang Merek dikatakan bahwa 

merek yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 

10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut 

dapat diperpanjang. Dari persyaratan – persyaratan dan penjelasan dalam 

Undang – Undang Merek, dapat disimpulkan bahwa merek yang diberikan 

perlindungan oleh negara adalah merek – merek yang telah terdaftar pada 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah 

departemen yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM. Dapat juga 

disimpulkan bahwa negara tidak memberikan hak kepemilikan merek dan 

                                                        
5 Republik Indonesia,  Undang – Undang Tentang Merk, UU No. 15 Tahun 2001, Pasal 3 
6 Ibid, Pasal 5 
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perlindungan terhadap merek - merek yang tidak terdaftar. Berbeda dengan 

hak cipta yang diperoleh secara otomatis (first to announce), hak merek baru 

timbul setelah didaftarkan (first to file) pada Direktorat Jendral Hak 

Kekayaan Intelektual sebagaimana telah dituliskan dalam pasal 3 UU Merek.  

Asas first to file ini telah diterapkan dalam Undang – Undang Merek di 

Indonesia sejak disahkannya Undang – Undang No. 19 Tahun 1992 tentang 

Merek, diberlakukan sejak 1 April 1992. Undang – undang ini adalah 

sebagai pengganti UU perlindungan merek yang sebelumnya berlaku, yaitu 

UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. 

Undang – undang ini menganut sistem first to use atau stelsel deklaratif.  

Pihak yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak 

menurut hukum atas merek yang bersangkutan.  

Dalam sistem pendaftaran deklaratif, pendaftaran merek bukan 

merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarakan 

merek7. Dalam sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah 

orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orang yang 

sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Dalam sistem 

deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi. 

Namun kelemahan dari sistem deklaratif ini adalah, tidak adanya jaminan 

kepastian hukum8. Sistem first to use tidak lagi dipakai dalam UU Merek di 

Indonesia.  

                                                        
7 Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), h.74 
8 Saidin, Aspek Hak Kekayaan Intelektual,(Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, 1997) 
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Sebagaimana diatur dalam UU Merek Tahun 2001, hak atas merek 

menganut stelsel konstitutif yang lebih populer disebut dengan asas first to 

file, di mana pemilik hak atas merek yang dianggap sah adalah pemilik hak 

atas merek yang telah mendaftar di Kantor Merek terlebih dahulu sampai 

dibuktikan apakah pendaftaran hak atas merek dilakukan atas iktikad baik 

atau buruk9. Penggunaan asas first to file ini juga adalah sebagai penerapan 

dari pasal 3 UU Merek Tahun 2001 yang mengatakan bahwa hak merek baru 

diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. Pendaftar pertama akan hak 

suatu merek akan dianggap sebagai pemegang merek yang sah, terlepas dari 

pihak tersebut memakai merek yang didaftarkan tersebut atau tidak.. Dalam 

asas first to file, siapapun yang mendaftar lebih dahulu akan diterima 

pendaftaraannya dengan tidak mempermasalahkan apakah pendaftar tersebut 

benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya, 

tetapi harus berdasarkan itikad baik.  

Salah satu kasus mengenai penerapan asas first to file dalam pendaftaran 

merek adalah kasus antara Kishin L. Nandwani sebagai Penggugat melawan 

Prem L. Bharwani selaku Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. 

Departemen Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktorat 

Merek selaku Tergugat II. Dalam kasus ini, Kishin L. Nandwani selaku 

penggugat adalah pemilik toko ‘Serba Cantik’ dan menggugat Prem L. 

Bharwani (selaku Tergugat I) yang memiliki toko bernama ‘Serba Antik’.  

Gugatan tersebut didasarkan pada dalil bahwa pihak penggugat adalah pihak 

                                                        
9 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc.cit 
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yang pertama kali menggunakan merek ‘Serba Cantik’ (first to use) dan atas 

iktikad tidak baik Tergugat I mendaftarkan merek ‘Serba Cantik’ yang 

dipakai oleh Penggugat tersebut dan merek ‘Serba Cantik’ tersebut terdaftar 

atas nama Tergugat I. Kasus ini telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam 

putusan peninjauan kembali dengan nomor putusan 086 PK/Pdt.Sus/2009.  

Dalam kasus ini, Penggugat dalam gugatannya mengklaim bahwa ia 

telah menggunakan merek ‘Serba Cantik’ tersebut sejak tahun 1990dan  

secara konsisten dan terus menerus oleh Penggugat. Penggugat telah 

mengajukan pendaftaran pada Kantor Merek (dalam perkara ini sebagai 

Tergugat II) atas merek ‘Serba Cantik’ tersebut pada tahun 1991, namun 

karena adanya kesalahan pengurusan dari Tergugat II, Penggugat terlupakan 

dalam melakukan re-filling atas permohonan pendaftaran terebut. Baru pada 

tanggal 16 April 2003, Penggugat melakukan pendaftaran terhadap merek 

‘Serba Cantik’ untuk kelas barang 27 dan pendaftaran tersebut kemudian 

disetujui Tergugat II pada tanggal 25 Maret 2004 dibawah pendaftaran no.: 

IDM000001528 . 

Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ‘Serba 

Cantik’ pada berbagai kelas, yaitu jenis barang kelas 16 dan 20, lalu untuk 

jenis jasa kelas 37, 40, 44, 25, 26, dan 42. Namun, merek ‘Serba Cantik’ 

yang telah digunakan bertahun – tahun oleh Penggugat tersebut secara 

melawan hak didaftarkan oleh Tergugat I pada Tergugat II pada kelas 24 dan 

35. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I adalah pendaftar yang 

beriktikad tidak baik. Sejak awal kegiatan usahanya sampai sekarang, 
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Tergugat I selalu menggunakan merek ‘Serba Antik’ namun Tergugat I 

mendadak mendaftarkan merek ‘Serba Cantik’ yang jelas – jelas dipakai 

oleh Penggugat sebagai mereknya. Tergugat I tahu bahwa merek ‘Serba 

Cantik’ adalah merek milik Penggugat dan digunakan oleh Penggugat. 

Tindakan Tergugat I yang mendaftarkan merek ‘Serba Cantik’ yang 

digunakan Penggugat menunjukkan adanya tindakan meniru dan /atau 

menjiplak merek milik Penggugat. Perbuatan ini dinilai oleh Penggugat 

mengindikasikan adanya upaya Tergugat I untuk mematikan bisnis 

Penggugat. Hal ini jelas jelas merupakan tindakan yang beritikad tidak baik 

dan sebagaimana dikatakan dalam pasal 4 UU Merek bahwa merek tidak 

dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemilik merek 

yang beriktikad tidak baik.  

Tergugat I dalam dalilnya menyatakan bahwa ia saat ini adalah pendaftar 

pertama merek ‘Serba Cantik’ dan telah menjadi pemilik sah atas merek 

tersebut.  Tergugat I telah mendaftarkan sesuai dengan prosedur yang ada 

dan dalam dalilnya mengatakan bahwa pendaftaran ini bukan dilakukan atas 

itikad tidak baik. Tindakan Tergugat I mendaftarkan merek ‘Serba Cantik’ 

sebagai miliknya adalah hanya wujud kekhawatiran yang dimiliki Tergugat I 

akan kecenderungan pesaing usaha yang ingin mendompleng ketenaran 

merek ‘Serba Antik’ milik Tergugat I, sehingga ia berupaya menjaga 

mereknya dengan cara mendaftarkan merek – merek yang namanya 

menyerupai.  
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Tujuan Tergugat I mendaftaran merek ‘Serba Cantik’ adalah agar tidak 

ada pihak yang berdagang produk yang sejenis dengan Tergugat I, tetapi 

dengan curang, menggunakan nama yang mirip dengan merek Tergugat I, 

yang akhirnya menyesatkan (misleading). Tergugat  I juga mendalilkan 

bahwa yang sebenarnya mempunyai itikad tidak baik adalah Penggugat, 

karena Penggugatlah yang berniat untuk mendompleng ketenaran merek 

milik Tergugat I. Penggugat mendirikan tokonya yang namanya jelas jelas 

mirip dengan toko milik Tergugat dengan jarak berdekatan. Penggugat juga 

memasang papan nama ‘Serba Cantik’ pada toko milik penggugat dimana 

pada papan nama tersebut huruf ‘C’ pada ‘Cantik’ jatuh, sehingga yang 

terbaca adalah ‘Serba Antik’. Tergugat I juga mendalilkan asas first to file 

sebagai asas konstitutif yang dianut dalam UU Merek tahun 2001. Dalam 

putusan Pengadilan Niaga, hakim memutuskan bahwa pendaftaran merek 

‘Serba Cantik’ oleh Tergugat I didasarkan pada itikad tidak baik, maka 

pendaftaran merek ‘Serba Cantik’ oleh Tergugat I tersebut dibatalkan oleh 

Pengadilan Niaga.  

Terhadap putusan ini, Tergugat I kemudian mengajukan Kasasi yang 

kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung. Setelah kasasi ditolak, Tergugat I 

mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Pada putusan PK dinyatakan bahwa 

pertimbangan judex facti dan judex juris merupakan onvoldoende 

gemotiveerd (kurang cukup pertimbangan) sehingga demi hukum putusan a 

quo harus dibatalkan. Dalam penjelasan putusan PK ini, Mahkamah Agung 

menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) dan (2) UU 
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Merek, maka Penggugat / Termohon PK (Kishin L. Nandwani) sebagai 

pemilik merek tidak terdaftar, untuk dapat mengajukan pembatalan merek 

harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral in 

casu Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual, dan apabila 

dikabulkan barulah pemilik merek tidak terdaftar dalam hal ini Penggugat 

barulah dapat mengajukan gugatan pembatalan merek pada Pengadilan 

Niaga. 

 Penggugat pernah mengajukan permohonan pembatalan merek, tetapi 

masih dalam tingkat Komisi Banding Merek namun kemudian Penggugat 

mencabut permohonan bandingnya tersebut pada Komisi Banding Merek. 

Dengan adanya pencabutan tersebut, berarti belum ada keputusan dari 

Komisi Banding Merek mengenai permohonan pembatalan merek ‘Serba 

Cantik’ oleh Penggugat. Disebabkan oleh hal ini, Mahkamah Agung 

berpendapat bahwa demi hukum gugatan pembatalan merek oleh Penggugat 

tidak dapat diajukan atau tidak dapat dipertimbangkan oleh karena tidak 

memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 80 UU Merek. 

 Dengan demikian putusan PK membatalkan putusan kasasi Mahkamah 

Agung No. 099 K/PDT.Sus/2009 yang menguatkan putusan Pengadilan 

Niaga No. 53/MEREK/2008/PN.Niaga.JKT.PST. dan menyatakan bahwa 

gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Akibat dari putusan Peninjauan 

Kembali oleh Mahkamah Agung tersebut, merek ‘Serba Cantik’ dinyatakan 

merupakan hak milik Tergugat I.  
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Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk 

untuk mengangkat permasalahan hukumnya dalam karya tulis yang ini 

dengan judul : PENERAPAN ASAS FIRST TO FILE DALAM SISTEM 

PENDAFTARAN MEREK (PENDEKATAN KASUS PUTUSAN 

PENINJAUAN KEMBALI NO. 086/PK/PDT.SUS/2009) 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

penulis menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti dalam karya tulis ini 

adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah konsepsi dan praktek pendaftaran merek menurut 

Undang – Undang Merek di Indonesia? 

1.2.2 Bagaimanakah pandangan pengadilan atas penerapan asas first to 

file dalam pendaftaran merek di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1.3.1 Menelusuri, menemukan, dan menganalisis konsepsi dan praktek 

pendaftaran merek menurut Undang – Undang Merek di 

Indonesia  
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1.3.2 Menelusuri, menemukan, dan menganalisis pandangan 

pengadilan atas penerapan asas first to file dalam pendaftaran 

merek di Indonesia?   

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam bidang Hak 

Kekayaan Intelektual dan khususnya dalam perlindungan merek. 

Manfaat teoritis yang dimaksudkan penulis ini terutama berkenaan 

dengan asas pendaftaran merek dan perlindungan merek di Indonesia.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

para praktisi hukum, aparat hukum, dan masyarakat pada umumnya 

dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, khusususnya di bidang 

Merek. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini menjadi masukan 

bagi penyempurnaan pengaturan sistem pendaftaran merek di Indonesia.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran isi dari bab – bab selanjutnya, dimana 

bab – bab tersebut saling berkaitan satu sama lainnya untuk 

mendukung tema pokok dari skripsi ini yang dirangkum dalam 

latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

 

 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Penulis membagi bab ini menjadi dua sub bahasan. Kedua sub 

bahasan tersebut adalah landasan teori dan landasan konseptual. 

Dalam bab II ini akan diuraikan secara garis besar mengenai 

pengertian hak atas kekayaan intelektual, jenis jenis hak atas 

kekayaan intelektual, merek, sejarah merek, sistem pendaftaran 

merek, tata cara dan proses pendaftaran merek, jangka waktu 

perlindungan merek, pembatalan merek, komisi banding merek, 

dan itikad tidak baik dalam HKI . 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang 

digunakan oleh penulis, bagaimana cara atau prosedur yang 

ditempuh penulis untuk memperoleh bahan hukum, lalu 

dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis 

penelitian yang dilakukan penulis, lalu diakhiri dengan 

hambatan yang penulis temui dalam penelitian dan cara yang 

diambil penulis untuk menanggulangi hambatan tersebut. 

Secara garis besar, bab ini akan menguraikan metode penelitian 

yang digunakan penulis untuk meneliti berdasarkan topik yang 

penulis bahas dalam skripsi.  

 

 

 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menganalisis 

pengaturan hukum mengenai asas first to file dengan mengacu 

kepada aturan aturan hukum terkait dan menguraikan serta 

menemukan pertimbangan hukum (ratio decidendi) terkait 

kasus sengketa merek antara Kishin L. Nandwani melawan 

Prem L. Bhawani dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. 

Departemen Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal HKI Cq. 
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Direktorat Merek. Selain itu dalam bab ini pun akan diuraikan 

analisis penulis mengenai apa yang sudah diuraikan.  

 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini 

mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas dari Bab I hingga Bab IV disertai dengan saran dari 

penulis.  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


