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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum Merek terkenal menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk 

mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai atau tidak 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, Perlindungan hukum Merek 

terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

adalah diatur dalam Pasal 21 yang pada pokoknya adalah menolak permohonan pedaftaran 

Merek apabila memiliki kesamaan atau kemiripan. Namun apabila sudah terlanjur terdaftar, 

maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam undang-undang adalah pembatalan atas 

Merek tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Niaga dan kasasi ke Mahkamah Agung. Kedua, 

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 jika dikaitkan dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menurut kajian 

penyusun sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut 

karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis sangat jelas dinyatakan bahwa pendaftaran merek dengan iktikad 

tidak baik adalah ditolak. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penjiplakan, Merek Terkenal, Putusan 

 

LEGAL PROTECTION OF FAMOUS BRAND BRAND "LOIS" 

REVIEWED FROM POSITIVE LAW 

(DECISION STUDY MA No. 789 K / Pdt.Sus-HKI / 2016) 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the legal protection of the famous Brand according to 

Law Number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication and to know the Supreme 

Court's decision Number 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 is in accordance with the provisions 

stipulated in Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. The results of this 

study are: Firstly, Legal Protection The famous brand in Act No. 20 of 2016 on Trademarks and 

Geographical Indications is stipulated in Article 21 which in essence refuses the application of 

the Trademarks if they have similarities or similarities. However, if already registered, then the 

form of legal protection provided in the law is the cancellation of the Mark through a lawsuit to 

the Commercial Court and a cassation to the Supreme Court. Secondly, the Supreme Court 

Decision Number 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 if associated with Law Number 20 Year 2016 on 

Trademark and Geographical Indication according to the study of compilers is in accordance 

with the regulations already determined by law. This is because the provisions stipulated in 

Article 21 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications are very clearly 

stated that the registration of a brand with a bad faith is rejected. 

 

Keywords : Legal Protection, Plagiarism, Famous Brand, Verdict 
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I. PENDAHULUAN 

Perselisihan-perselisihan Merek yang terjadi dewasa ini adalah berpangkal pada 

masalah itikad baik pelaku usaha. Jika masalah penjiplakan Merek ini dikaitkan 

dengan persaingan, pengaturan tentang persaingan di Indonesia belum efektif dalam 

menangani masalah sengketa Merek yang timbul akibat persaingan tersebut. Kondisi 

persaingan curang di bidang Merek belum sepenuhnya terjangkau oleh Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Pelaku penjiplakan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-

miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan Merek yang 

begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal 

penggunaan Merek yang begitu mirip dengan Merek orang lain yang terdaftar, maka 

pelaku penjiplakan tersebut melakukan pelanggaran Merek, seperti yang dikaji oleh 

penyusun dalam kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 

Register Perkara 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang merupakan kasus penjiplkan Merek 

LOIS. 

Kasus tersebut bermula dari temuan pemilik Merek LOIS adanya produk celana 

dengan Merek NEWLOIS sebagaimana Sertifikat Merek Nomor IDM000043020 di 

Toko Gerimis, beralamat di PGMATA, Lantai III, Blok B, 162-167, Pusat Grosir 

Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain Merek NEWLOIS, ternyata ada juga 

Merek REDLOIS sebagaimana Sertifikat Merek Nomor IDMG00043021. Temuan 

atas Merek NEWLOIS dan REDLOIS tersebut diketahui pada tanggal 15 April 2015 
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dan 18 April 2015 yang terdaftar atas nama Agus Salim. Atas dasar temuan tersebut, 

tentu pemilik Merek LOIS sangat keberatan dan merasa dirugikan karena nyata-nyata 

membonceng, meniru atau menjiplak Merek LOIS yang sudah terkenal terlebih 

dahulu. Oleh karena itu, pemilik Merek LOIS melayangkan gugatan ke pengadilan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum Merek terkenal menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?       

2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis ? 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perlindungan hukum Merek terkenal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui putusan 

Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai atau tidak dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut 

Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
1
 Pendekatan yang digunakan 

penyusun dari beberapa pendekatan diatas adalah Pendekatan Perundang-Undangan 

                                                             
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35 
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(Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan 

Kasus (Case Approach). 

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan 

hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan 

berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). 

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui 

bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisys.
2
 Teknik ini berguna 

untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya 

baik cetak maupun elektronik. 

Selanjutnya menganalisis bahan hukum dengan melakukan telaah terhadap kasus 

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi 

peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan 

penafsiran hukum. 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Ibid, hlm. 21 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis 

Merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis tidak diatur pengertiannya namun tetap mendapatkan 

perlindungan hukum apabila sudah didaftarkan. Selain tidak diatur dalam undang-

undang tersebut, ternyata pengertian merek terkenal sampai saat ini juga belum 

disepakati oleh para ahli, hanya saja tekenal atau tidaknya suatu merek didasarkan 

pada aspek di kenal atau tidak oleh masyarakat, artinya jika merek tersebut sudah 

diketahui oleh masyarakat luas, maka dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. 

Meskipun tidak diatur dalam undang-undang yang ada, pengertian merek 

terkenal di Indonesia mengacu pada syarat-syarat mengenai merek terkenal yang 

terdapat dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan: 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang 

disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan 

Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai 

bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun 

persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. 

 

Jika dihubungkan dengan penjelasan pasal tersebut terdapat sedikit keterkaitan 

antara merek biasa dan merek terkenal, yaitu permohonan ditolak jika mempunyai 

persamaan pokok atau keseluruhan, hal tersebut berlaku untuk merek biasa maupun 

merek terkenal. Namun khusus mengenai merek terkenal, Undang-Undang Nomor 20 
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Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis meskipun tergolong undang-

undang baru tetapi pembahasan masalah merek terkenal sangat terbatas sehingga 

kadang-kadang tidak ada perbedaan dalam menentukan pasal yang dikenakan ketika 

terjadi suatu penjiplakan atau peniruan. Muara pasal yang dituntut adalah Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Pembahasan masalah merek terkenalpun dalam undang-undang tersebut hanya 

dinyatakan dalam 2 (dua) pasal, yaitu mengenai penolakan permohonan merek 

terkenal yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan 

masalah gugatan. Pasal tersebut jika dihubungkan dengan perlindungan hukum, dapat 

dikatakan cukup untuk menjerat siapa saja dengan niat tidak baik untuk melakukan 

peniruan atau penjiplakan, hal tersebut berlaku bagi merek biasa maupun merek 

terkenal. 

Perkembangan pengaturan mengenai merek terkenal kemudian dapat kita jumpai 

dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1). Menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kriteria  merek terkenal 

adalah : 

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis 

dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum. Masyarakat  mengenai 

Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan 

pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan 

besar-besaran, investasi dibeberapa negara didunia yang dilakukan oleh 

pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut dibeberapa negara. 

Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat 

memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna 

memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidak yang menjadi dasar 

penolakan”.  
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Pengaturan mengenai kriteria merek terkenal di Indonesia tidak berubah setelah 

keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis dimana kriteria merek terkenal dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1)  huruf b 

hanyalah berganti tempat menjadi tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan Penjelasan Pasal tersebut dapat kita 

simpulkan bahwa kriteria merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal adalah 

Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan, Reputasi merek 

karna promosi yang gencar-gencaran, Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di 

beberapa negara, bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia, dan Hasil survei 

yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri akan tetapi ditunjuk oleh 

Pengadilan Niaga.  

Meskipun belum jelas pengertiannya, tetapi merek yang sudah beredar (yang 

sudah terdaftar) dan diketahui oleh masyarakat secara luas wajib mendapatkan 

perlindungan hukum. Rumusan perlindungan terhadap merek terkenal secara 

internasional diatur baik dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 

Perjanjian TRIPs. Pengaturan mengenai pengertian merek terkenal menurut Pasal 16 

ayat (2) Perjanjian TRIP’s adalah berkaitan dengan pengetahuan atau pengenalan 

merek oleh masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan 

atau pengenalan yang didapat sebagai hasil promosi dari suatu merek. Pasal 2 WIPO 

Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known 

Marks 1999 menentukan merek terkenal dengan mempertimbangkan tingkat 
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pengetahuan masyarakat, jangka waktu, luas cakupan dan wilayah penggunaan dan 

pengiklanan merek, perluasan tingkatan merek, dan nilai atas merek. 

 

Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

Kasus yang diteliti penyusun merupakan kasus peniruan merek terkenal LOIS, 

awal kasus ini bermula dari temuan pemilik Merek LOIS adanya produk celana 

dengan Merek NEWLOIS sebagaimana Sertifikat Merek Nomor IDM000043020 di 

Toko Gerimis, beralamat di PGMATA, Lantai III, Blok B, 162-167, Pusat Grosir 

Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain Merek NEWLOIS, ternyata ada juga 

Merek REDLOIS sebagaimana Sertifikat Merek Nomor IDMG00043021. Temuan 

atas Merek NEWLOIS dan REDLOIS tersebut diketahui pada tanggal 15 April 2015 

dan 18 April 2015 yang terdaftar atas nama Agus Salim. Atas dasar temuan tersebut, 

tentu pemilik Merek LOIS sangat keberatan dan merasa dirugikan karena nyata-nyata 

membonceng, meniru atau menjiplak Merek LOIS yang sudah terkenal terlebih 

dahulu. Oleh karena itu, pemilik Merek LOIS melayangkan gugatan ke pengadilan. 

Sebelum membahas masalah pembatalan putusan yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung, terlebih dahulu akan dijabarkan secara umum mengenai Putusan 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

04/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst. Putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara umum adalah menolak gugatan PT 

INTIGARMINDO PERSADA (penerima lisesnsi dari LOIS TRADE MARK 
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CONSULTORES E SERVICOS S.A.). Penolakan hakim tersebut didasarkan pada 

unsur persamaan dan unsur kebaruan. Hakim menyatakan bahwa antara Merek LOIS 

dengan Merek NEWLOIS dan REDLOIS tidak mempunyai unsur persamaan 

sehingga dalam putusannya adalah menolak seluruh gugatan yang diajukan. 

Merasa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak 

adil, maka penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan di Mahkamah 

Agung, gugatan penggugat ternyata dibenarkan sehingga dalam Putusan Mahkamah 

Agung yang tertuang dalam putusan Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016, secara garis 

besar adalah membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat Nomor 04/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Mei 2016 dan 

mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya. 

Pembatalan tersebut dilakukan karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah 

menerapkan hukum dengan pertimbangan Penggugat dapat membutikan sebagai 

pemegang lisensi Merek LOIS dari pihak LOIS TRADE MARK CONSULTORES E 

SERVICOS S.A. dengan pendaftarannya lebih dulu dari Merek NEWLOIS dan 

Merek REDLOIS milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

Merek pemegang lisensi a quo yang menimbulkan kesan kedua produk tersebut 

terasosiasi dan dapat menimbulkan kesesatan dan merugikan konsumen. 

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Merek NEWLOIS dan 

REDLOIS mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek LOIS sehingga 
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dapat dikatakan bahwa pendaftaran Merek NEWLOIS dan REDLOIS merupakan 

pendaftaran yang dilandasi dengan iktikad tidak baik. 

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisinya yang dimaksud dengan itikad 

baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat 

untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan 

usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau 

menyesatkan konsumen. 

Namun pemasalahan mengenai peniruan atau penjiplakan terhadap suatu merek 

terkenal tidak hanya kesalahan dari pihak yang meniru tetapi ada juga unsur kelalaian 

dari pihak pemilik merek. Oleh karena itu, pemilik merek terkenal seharusnya lebih 

berhati-hati lagi agar kejadian-kejadian seperti yang diteliti oleh penyusun ini tidak 

terjadi lagi. 

Kelalaian dari pemilik Merek LOIS pun sebenarnyanya memberikan celah bagi 

siapa saja untuk medaftarkan nama dengan Merek Terkenal LOIS karena pada 

prinsipnya pendaftaran nama sebuat merek menggunakan prinsip “first come first 

served” dimana setiap orang dapat medaftarkan nama Merek selama nama yang 

didaftarkanya tersebut belum terdaftar oleh orang lain. Oleh karena itu, berarti tidak 

menutup kemungkinan bahwa akan ada orang yang memanfaatkan celah dimana 

dalam mendaftarkan nama Merek dengan beritikad tidak baik yaitu mendaftarkan 

nama Merek dengan nama Merek terkenal.  
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Sebenarnya perlu dipahami bahwa dalam lingkup perolehan nama Merek, para 

pihak yang meminta nama Merek tersebut dinyatakan bahwa secara pribadi 

bertanggung jawab dan menjamin bahwa pengajuan permintaan pendaftaran nama 

Merek yang dilakukannya adalah disadari dengan itikad baik dan tidak akan 

merugikan kepentingan pihak-pihak lain yang secara hukum berkepentingan atas 

keberadaan nama Merek yang dipintakannya tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam 

setiap pendaftaran nama Merek adalah itikad baik dari setiap pemohon untuk tidak 

melanggar hak orang lain, hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus 

ini dan kasus-kasus yang lain. 

Dalam putusan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Termohon Kasasi 

mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran nama 

Merek NEWLOIS dan REDLOIS dan menyatakan bahwa Termohon Kasasi 

melakukan perbuatan melawan hukum dalam mendaftarkan nama Merek NEWLOIS 

dan REDLOIS.  

Penyusun menilai bahwa putusan Mahkamah Agung dalam putusannya sudah 

sangat benar karena Termohon Kasasi dalam mendaftarkan nama Merek NEWLOIS 

dan REDLOIS berdasarkan atas itikad tidak baik. Termohon Kasasi memang telah 

merencanakan untuk mengambil keuntungan dari kelalaian Pemohon Kasasi sehingga 

wajar jika Mahkamah Agung membatalkan pendaftaran merek yang terkesan meniru 

merek lain karena pembatalan suatu merek didasarkan pada persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain. Adanya persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya didasarkan pada itikad tidak baik untuk 
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mendompleng atau membonceng ketenaran merek terkenal sehingga bisa 

mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa perlu 

mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi. Jadi, penilaian ada atau tidaknya 

unsur itikad tidak baik sangat perlu memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya yang terdapat dalam merek tersebut. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa itikad tidak baik timbul dari adanya persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya. 

Penyusun menganggap putusan Mahkamh Agung yang diteliti sudah tepat karena 

dari bukti-bukti yang ada dan dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa Termohon 

Kasasi memiliki itikad tidak baik atas pendaftaran nama Merek NEWLOIS dan 

REDLOIS. Itikad tidak baik dengan menggunakan merek orang lain sebagai nama 

Merek adalah perbuatan melanggar hukum, hal tersebut tentu merugikan pemilik hak 

atas merek terkenal. Perbuatan semacam ini sama saja dengan perbuatan mencuri 

karena pada dasarnya perbuatan ini adalah perbuatan menggunakan hak orang lain. 

Oleh karena itu, Mahkamh Agung memutuskan agar Termohon Kasasi tidak 

mendaftarkan kembali nama Merek NEWLOIS dan REDLOIS baik untuk sekarang 

maupun dikemudian hari. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan: 1. Perlindungan hukum 

Merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis adalah diatur dalam Pasal 21 yang pada pokoknya adalah menolak 

permohonan pedaftaran Merek apabila memiliki kesamaan atau kemiripan. Namun 

apabila sudah terlanjur terdaftar, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan 

dalam undang-undang adalah pembatalan atas Merek tersebut melalui gugatan ke 

Pengadilan Niaga dan kasasi ke Mahkamah Agung. 2. Dalam putusan Mahkamah 

Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 jika dikaitkan dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menurut kajian 

penyusun sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan oleh undang-undang. 

Hal tersebut karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sangat jelas dinyatakan bahwa 

pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik adalah ditolak. 

Saran 

Saran penyusun dalam penelitian ini adalah : 1. Dalam memberikan suatu izin 

penggunaan merek, sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek harus lebih memperhatikan ketentuan 

yang sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu, pemerintah juga harus lebih teliti 

dalam memeriksa merek yang didaftarkan oleh orang lain agar tidak ada unsur 
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kesamaan dengan merek orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu sehingga 

perlindungan hukum dapat diberikan secara penuh tanpa ada pihak-pihak yang 

merasa dirugikan. 2. Kepada pihak-pihak yang ingin mendaftarkan suatu merek baru, 

sebaiknya harus lebih berhati-hati dan harus menggunakan iktikad baik agar tercipta 

suatu persaingan yang sehat dalam dunia perdagangan. Jangan hanya karena merek 

orang lain lebih terkenal dan laku di dunia perdagangan menimbulkan iktikad tidak 

baik untuk meniru-meniru merek tersebut. 
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