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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari suatu penelitian merupakan hal yang menjelaskan dengan 

singkat point-point terpenting yang menggambarkan secara keseluruhan hasil dari 

suatu penelitian. Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini 

adalah: 

1. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2016 Tentang merek telah mengatur salah satu bagian terpenting 

dalam kegiatan bisnis yaitu mengenai pemberian hak merek berupa lisensi. 

Perjanjian lisensi dalam perlaksanaannya harus di buat dalam bentuk akta 

perjanjian, baik dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan. 

Pihak-pihak yang beritikat baik dalam perjanjian lisensi merek akan 

mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam 

beberapa pasal, pembatalan merek yang di janjikan dalam perjanjian 

lisensi merek tidak akan menghilangkan keajiban penerima lisensi sampai 

dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi tersebut. 

2. Adapun akibat dari pembatalan merek dalam masa perjanjian lisensi 

mengharuskan para pihak baik pemberi lisensi maupun penerima hak 

lisensi untuk melakukan hal sebagaimana yang di perintahkan oleh 

undang-undang nomor 20 tahun 2016 yaitu bagi penerima lisensi yang 

beritikad baik sekalipun terjadi pembatalan merek masih bisa 

melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai berakhirnya jangka waktu 
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perjanjian lisensi, kemudian penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan 

pembayaran royalti kepada pemberi lisensi dan membayarkan kepada 

pemilik merek yang tidak di batalkan. Akan tetapi jika pemberian royalti 

di bayarkan penuh di awal maka pemberi lisensi di haruskan membayarkan 

keseluruhannya kepada pemilik merek yang tidak di batalkan.  

 

B. Saran 

1. Saran penulis bagi pemberi hak lisensi agar memastikan terlebih dahulu 

bahwa merek yang dimilikinya tidak memiliki kemiripan dengan merek 

lain dan bagi seluruh pembuat merek agar menghindari sikap membuat 

merek yang menyerupi merek lain agar tidak terjadi gugatan dikemudian. 

Dan bagi penerima lisensi agar mengadakan suatu perjanjian dengan akta 

baik akta otentik maupun akta dibawah tangan agar dapat melakukan 

gugatan dikemudian hari jika terjadi wanprestasi dan juga bari pemegang 

hak merek tidak membatalkan mereknya tanpa ada perundingan dengan 

pemegang lisensi terlebih dahulu. 

2. Undang-undang nomor 20 tahun 2015 tentang merek sudah mengatur 

masalah pemberian hak merek berupa lisensi untuk dipergunakan secara 

komersial berdasarkan kesepakatan.  

 


