
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat terlepas dari proses

interaksi antar manusia. Kebutuhan untuk memenuhi kemakmuran hidup terlihat

dari perilaku manusia dengan cara melangsungkan kebutuhan hidupnya melalui

usaha sosial, salah satunya adalah dengan cara melakukan usaha perdagangan.

Peranan Pemerintah dalam mengawasi sistem perdagangan di Indonesia

memerlukan suatu tindakan yang tegas dan tepat karena berkaitan dengan aktivitas

ekonomi, mengingat era globalisasi perdagangan menjadi suatu hal yang

signifikan terkait dengan masalah-masalah yang sering timbul pada lingkungan

masyarakat, akan tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya masyarakat harus

berdasarkan pada aturan-aturan dan asas-asas hukum yang berlaku dan tidak

melupakan prinsip kebebasan berkontrak.

Dalam kegiatan perdagangan terdapat suatu keuntungan bagi para

pengusaha untuk memperdagangkan jenis barang dagangannya. Tuntutan

keberagaman barang tentunya menjadi suatu tantangan bagi para pengusaha untuk

meraih keuntungan serta kepercayaan berupa nama baik dari pihak konsumen,

namun masalah mulai timbul pada saat terjadi suatu persaingan usaha tidak sehat

yang dilakukan demi mendapat keuntungan secara tidak adil dan merugikan pihak

lain. Seorang pengusaha atau produsen dengan modal yang kecil dapat

memperoleh keuntungan yang besar dengan cara memperdagangkan barangnya
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melalui peniruan maupun penyerupaan terhadap suatu merek atau kualitas suatu

barang tertentu untuk mendapat keuntungan yang maksimal.

Pada dasarnya dalam dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan

yang sebesar-besarnya merupakan hal yang wajar, akan tetapi langkah-langkah

yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut harus tetap dalam koridor yang

diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini

tentunya tidak hanya membatasi pelaku sektor swasta saja akan juga berlaku untuk

Negara dalam hal Negara bertindak sebagai pelaku usaha. Meskipun demikian

terdapat sektor-sektor tertentu yang oleh undang-undang diberikan monopoli

kepada Negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu

mengingat pentingnya prinsip ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup, setiap

subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum wajib tunduk

terhadap peraturan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Persaingan usaha telah memberikan sebuah manfaat demi peningkatan

kualitas kehidupan manusia. Namun tidak terlepas adanya kemungkinan terdapat

sisi negatif dampak persaingan usaha tersebut, khususnya bagi pihak yang kalah

dalam persaingan. Walaupun secara umum persaingan usaha lebih membawa segi

positif daripada segi negatifnya. Oleh karena demikian, suatu upaya untuk

meniadakan kegiatan persaingan adalah jelas akan membawa kehidupan manusia

mengalami degradasi performa.

Realita persaingan usaha dalam kalangan masyarakat adalah sebagai suatu

kegiatan yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh

keuntungan didalamnya. Namun sering kali persaingan usaha berubah menjadi
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persaingan usaha yang tidak sehat atau praktek monopoli. Bahwa pengertian

Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat apabila dikaitkan dengan

Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

persaingan Usaha yang Tidak Sehat adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi

oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan

atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan

usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Sedangkan pengusaha yang

melakukan monopoli adalah bentuk penguasaan atas produksi dan atau

pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu dan hal ini di atur

didalam undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1).

Asas yang digunakan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 bila ditelaah dari pasal 2 berbunyi “pelaku usaha di

Indonesia Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas

demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan

pelaku usaha dan kepentingan umum.” Sedangkan yang dimaksud dengan

demokrasi Ekonomi adalah suatu kesempatan yang sama untuk berpartisipasi

dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa. Hal ini dapat dilihat pada

bagian menimbang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

Dalam mencapai persaingan sehat terdapat beberapa instrumen hukum

yang harus ditegakkan yakni Hukum Persaingan Sehat (Competition Law),

Hukum Pencegahan Persaingan Curang (Unfair Competition Prevention law),

dan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Right law).
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Hak kekayaan Intelektual memberikan perlindungan atas kreasi Intelektual

terhadap pembajakan, pemalsuan dan sebagainya.1

Hak Kekayaan intelektual sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan

proses perdagangan yang berlangsung di masyarakat. Produk-Produk kekayaan

intelektual ini bermacam-macam berupa penemuan baru di bidang teknologi,

sebuah karya cipta, merek, paten, rahasia dagang, dan lain sebagainya, sehingga

perlu bagi suatu Negara untuk memberikan jaminan serta perlindungan terhadap

karya-karya Intelektual yang berlaku positif dewasa ini. Dalam kaitan barang dan

jasa, merek merupakan salah satu bentuk karya Intelektual yang memiliki peran

penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek

memiliki nilai kualitas bagi para produsen maupun konsumen. Merek selain untuk

membedakan produknya dengan perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan

untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran.2

Merek jika melihat Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek pada

Pasal 2 meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek itu sendiri menurut UU merek

2001 Pasal 1 angka 1 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 dan jasa. Dari rumusan

tersebut dapat diketahui bahwa merek :

1 Rahmi Jened, Penyalahgunaan Hak Eksklusif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007)
,hal. 3
2 Muhamad Djumhana, R Baidillah, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual, ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 78
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1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

warna atau kombinasi dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka,

susunan warna tersebut;

2. Memiliki perbedaan dengan merek lain yang sejenis

3. Berada kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis3

Sebagai bagian dari Hak Atas kekayaan intelektual, hak merek (trademark)

juga bersifat khusus, artinya hanya pemilik hak merek yang dapat

menggunakannya. Orang lain baru dapat menggunakan, jika telah mendapat izin

dari pemiliknya. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli. Merek dapat

berupa perjanjian lisensi, dan lisensi dapat digunakan bagi orang atau pihak lain

secara sah dan legal.

Perlindungan hak atas merek dikecualikan dari kebijakan anti monopoli dan

praktek persaingan sehat. Hal ini dilihat dari segi manfaat sosial yang

sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 yang mengatur Tentang larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat .4

Pasal 50 (b) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu penegasan

bahwa sepanjang menyangkut tentang aspek perjanjian lisensi merek, ketentuan

tentang Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat tidak berlaku, artinya perjanjian lisensi merek yang bertujuan untuk

memakai merek orang untuk mencari manfaat ekonomis dalam bentuk produksi

3 Rahmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya
di Indonesia,(Bandung:PT. Alumni, 2003), hal.321
4 Agung Sujatmiko, Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha Volume 26 No 2,( Jurnal
Hukum Pro Justitia,2008), hal 94
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barang diperbolehkan oleh UU No. 5 Tahun 1999. Persaingan Usaha yang

bertujuan untuk mengendalikan perilaku monopoli, dengan dasar pemikiran

bahwa kompetisi atau persaingan usaha adalah baik dan sehat untuk

mengefisiensikan dunia usaha sehingga menguntungkan konsumen, karena

persaingan diprediksi dapat menekan harga serendah mungkin. Persaingan juga

dapat mengoptimalkan proses produksi dan distribusi barang dan jasa sehingga

iklim usaha menjadi kondusif.

Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dibentuk adalah untuk

menciptakan suatu iklim usaha perdagangan yang kondusif dengan memperhatikan

efisiensi dan efektifitas dalam suatu kegiatan usaha dan untuk mencegah terjadinya

suatu praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat yang berpotensi

mengurangi nilai ekonomi dan stabilitas dalam dunia usaha bisnis Persaingan

Usaha yang sehat merupakan konsep bagi keadilan dan kejujuran dalam melakukan

hubungan bisnis, sangat diperlukan adanya perlindungan bagi terciptanya

persaingan usaha yang sehat.5 Sama halnya bagi perusahaan yang sedang

menjalankan kegiatan usahanya dan berhubungan dengan suatu merek tertentu. Hal

ini sangat beresiko terhadap timbulnya suatu indikasi terjadinya suatu bentuk

persaingan curang yang memanfaatkan merek untuk kepentingan komersil oleh

suatu perusahaan tertentu. Yang didalamnya sering terjadi suatu itikad tidak baik

yang dilakukan dalam bentuk kesengajaan dengan cara menginginkan untuk

memproduksi suatu merek yang telah terdaftar oleh perusahaan sebelumnya.

Seperti kasus yang sempat marak beredar di Indonesia

5 Ibid hal 95
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adalah mengenai kasus antara PT. Sinde Budi Sentosa sebagai pihak yang

memiliki merek cap badak dengan PT. Kinocare Era Kosmetindo yang merupakan

anak perusahaan dari Wen Ken Drug (Pte) Ltd sebagai pihak yang menginginkan

secara sengaja dan melawan hukum terhadap suatu merek yang sama untuk

kepentingan perusahaan itu sendiri.

Kasus persaingan curang yang akan dibahas didalam laporan magang ini

bertitikberatkan pada adanya suatu indikasi timbulnya suatu itikad yang tidak

baik didalam bisnis usaha perniagaan. Dalam hal ini PT. Sinde Budi Sentosa

awalnya merupakan suatu perusahaan yang ditunjuk oleh sebuah perusahaan Wen

Ken Drug (Pte) Ltd yang berdomisili di Singapura untuk menjalankan suatu

kegiatan usaha dengan merek “Kaki Tiga” dengan tujuan memproduksi dan

memasarkan merek dagang Kaki Tiga tersebut di Indonesia. Oleh karenanya,

Budi Yuwono atas nama PT. Sinde Budi Sentosa melakukan kegiatan usaha

tersebut di Indonesia dan mendaftarkan mengenai pendaftaran merek dagang dan

segala hak ciptanya sehingga Direktur Merek pada Direktorat Jendral Hak atas

Kekayaan Intelektual dengan surat sertifikat merek tersebut menetapkan Budi

Yuwono sebagai Pemilik Merek yang sah atas “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak”,

namun karena adanya suatu itikad yang tidak baik dari Wen ken Drug (Pte) Ltd,

sehingga melalui anak perusahaannya PT. Kinocare Era Kosmetindo mengajukan

permohonan pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” kepada

Direktur Merek Dirjen HAKI yang pada akhirnya menyebabkan adanya

persamaan pada pokoknya antara kedua perusahaan dalam memproduksi dan

memperdagangkan minuman merek “Larutan penyegar Cap Kaki Tiga”.
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1.2 Permasalahan Objek Kasus Perkara

Dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor :

10/Merek/2011/PN.Niagajkt.Pst mengenai gugatan hukum sebuah merek

terkait persaingan usaha yang kasus ini dapat disimpulkan bahwa untuk

memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini Majelis Hakim

harus menemukan adanya 2 (dua) permasalahan pokok yang harus dijawab yaitu

sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Budi Yuwono atas nama PT. Sinde

Budi Sentosa yang telah terdaftar namanya sebagaimana terdapat dalam

Sertifikat Merek Nomor: IDM000152059 atas nama Budi Yuwono, dimana

PT. Kinocare Era Kosmetindo dan Wen Ken Drug (Pte) Ltd telah

“memahami” (weten) dan “menginginkan” (willen) secara melawan

hukum dengan memproduksi dan memperdagangkan merek yang telah

terdaftar sebelumnya ?

2. Apakah PT. Kinocare Era Kosmetindo dan Wen Ken Drug (Pte) Ltd yang

dalam hal ini telah melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan cara

memproduksi dan memperdagangkan suatu merek yang telah terdaftar

sebelumnya atas nama Budi Yuwono ?

1.3 Tujuan Magang
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Tujuan diadakan magang ini adalah:

1. Melakukan studi langsung mengenai praktek hukum yang dilakukan

oleh para praktisi hukum di dalam lingkup kerja nyata.

2. Sebagai sarana studi banding mengenai peranan, tugas, dan tanggung

jawab seorang praktisi hukum yang selama ini dipelajari penulis dalam

teori dan hanya diketahui penulis melalui informasi, putusan-putusan

pengadilan dan literatur.

3. Untuk mengetahui apakah di kantor-kantor hukum seperti Robin

Sulaiman & Partners ini, teori-teori hukum sebagaimana diajarkan di

bangku kuliah, diterapkan dalam prakteknya.

4. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan bekal

ketrampilan dan pengalaman secara praktek yang dapat dimanfaatkan

sebagai modal jika sudah terjun ke dunia kerja nyata.

5. Memenuhi tugas mata kuliah Magang sebagai mata kuliah penutup

jenjang S-1 atau pengganti mata kuliah skripsi yang berbobot 6 (enam)

sks.

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mendapatkan pengalaman nyata yang terkait dengan aplikasi ilmu

hukum di dunia kerja.

2. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori yang diperoleh dari

proses perkuliahan ke dalam dunia kerja.
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3. Mendapatkan permasalahan yang dapat digunakan sebagai

bahan penel i t ian dalam rangka penul isan tugas akhi r . 1 .4 .2

Manfaat Prakt is

1. Agar laporan ini dapat berguna dalam hal menambah pengetahuan dan

pengalaman praktis dengan membandingkan teori yang didapat di

bangku kuliah dengan di lapangan.

2. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan

dapat menjadi masukan agar penyusunan laporan selanjutnya menjadi

lebih sempurna.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Dalam melaksanakan magang, penulis bekerja di kantor Konsultan Hukum

Robin Sulaiman & Partners sebagai pegawai pengacara, dimana penulis

berkesempatan untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

berbagai proses pembuatan surat kuasa, memo hukum, pembuatan Legal Opini,

serta dalam melakukan kajian hukum terhadap salah satu perkara yang di tangani

oleh Kantor Hukum yang bersangkutan. Selama magang, penulis langsung

dibawah pengawasan advokat yaitu bapak Radikta Pawanto, S.H. serta diarahkan

langsung oleh para staff dari RSP.

Penulis melaksanakan magang dilakukan selama kurang lebih 4 (empat)

bulan, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16

November 2012. Dengan hari kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat dengan

jam operasional mulai dari pukul 08.30 WIB sampai 16.30 WIB. Namun
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terkadang karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dan mengejar

batas waktu, maka jam kerja tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan.

Lokasi Magang yaitu di kantor Konsultan Hukum Robin Sulaiman & Partners

yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok C-3 No. 30-32, Jakarta

Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan laporan magang ini maka diperlukan

adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang

saling berangkaian satu sama lain. Adapun sistematika penulisan laporan magang

ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang di

dalamnya terurai mengenai latar belakang dunia usaha bisnis secara

global dalam kaitannya persaingan usaha dan juga mengenai merek

terhadap suatu barang, khususnya yang berkenaan dengan kasus

antara Wen Ken Drug Co, (PTE) Ltd dan PT. Kinocare Era

Kosmetindo melawan Budi Yuwono (PT. Sinde Budi Sentosa),

tujuan dilakukan magang, dilanjutkan dengan penjabaran mengenai

ruang lingkup dan batasan magang, waktu dan lokasi magang, yang

kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan yang penulis

lakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

11

 



Merupakan suatu bab yang membahas mengenai landasan teori

serta landasan konseptual yang diperoleh dari karya-karya pustaka,

ataupun literatur-literatur menjadi rujukan berkenaan dengan

permasalahan persaingan usaha tidak sehat terhadap suatu merek

yang di bahas pada laporan magang ini dengan tujuan untuk

memahami dan menyelidiki bahasan akan permasalahan yang

dijabarkan.

BAB III PROFIL KANTOR HUKUM ROBIN SULAIMAN &

PARTNERS

Merupakan suatu bab yang menjabarkan terkait dengan struktur

organisasi lembaga tempat penulis melaksanakan magang, dimana

dipaparkan mengenai gambaran umum, visi dan misi, serta ditutup

dengan penjabaran mengenai bidang keahlian dari kantor hukum

yang bersangkutan.

BAB IV TINJAUAN KASUS DAN ANALISIS

Bab IV akan diuraikan mengenai kasus posisi (kronologis) kasus

antara Wen Ken Drug Co, (PTE) Ltd dan PT. Kinocare Era

Kosmetindo melawan Budi Yuwono (PT. Sinde Budi Sentosa),

pendapat para pihak baik Penggugat maupun Tergugat,

pertimbangan hakim (ratio decidendi), serta analisa dan logika

hukum yang seharusnya diterapkan berkenaan dengan putusan

pengadilan yang berwenang dalam menangani perkara tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
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Bab V merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi

kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan dijabarkan

mengenai kesimpulan terhadap pelaksanaan magang, dan

kesimpulan terhadap analisis kasus maupun putusan, serta dimuat

pula mengenai saran baik terhadap pelaksanaan magang, maupun

terhadap analisis yang berkenaan dengan kasus dan putusan.

 


