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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, perdagangan merupakan suatu kegiatan bisnis yang

terus tumbuh dan berkembang, baik dalam skala domestik maupun internasional. Dalam

kerangka itu, suatu hasil karya kreatif dan memiliki nilai ekonomi akan menjadi sangat

penting bagi para pengusaha untuk diperdagangkan guna mendapatkan keuntungan.

Apabila hasil karya seperti itu dari penciptanya tidak mendapatkan perlindungan yang

efektif dan memadai, maka berpotensi akan terjadi perselisihan terkait dengan

kepemilikan dan pemanfaatan hak atas karya tersebut. Inilah latar belakang dan salah satu

pokok pikiran yang melandasi perlunya penerapan dan pengembangan aturan

perlindungan Intellectual Property Right (IPR) atau Hak atas Kekayaan Intelektual

(selanjutnya disebut dengan HAKI).

Dari segi fungsi, HAKI telah menjadi bagian penting dalam perkembangan

perekonomian nasional maupun internasional. Berbagai informasi mengenai aturan,

kebijakan, dan perkembangan terkini mengenai praktek penerapan dan perlindungan

HAKI telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat,

seperti akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, dan pemerintahan. Keberadaan

perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual tentu mempunyai arti yang

sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup dari pihak-pihak yang berkaitan

langsung ataupun tidak langsung dengan HAKI. Salah satu arti penting perlindungan
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HAKI tersebut misalnya bagi inventor untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum,

baik untuk kepentingan individu maupun kelompok, serta terhindar dari kerugian akibat

praktek pembajakan, pemalsuan, dan berbagai bentuk perbuatan curang pihak lain.

Untuk menyikapi berbagai tindak pelanggaran HAKI tersebut, Pemerintah

mengembangkan sistem hukum HAKI yang sesuai dengan standar internasional.Dasar

acuannya adalah Persetujuan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property

Rights) yang menjadi bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

Dunia (WTO). Melalui Persetujuan TRIPS telah disepakati norma-norma dan standar

perlindungan HAKI yang meliputi:1

1. Hak Cipta dan Hak-hak lain yang Terkait (Copyright and Related Rights)

2. Merek (Trade Mark, Service Marks, and Trade Names)

3. Indikasi Geografis (Geographical Indications)

4. Desain Produk Industri (Industrial Design)

5. Paten (Patents)

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay Out Design Topographics of

Intergrated Circuits)

7. Perlindungan Terhadap Informasi yang Dirahasiakan (Protection of

Undisclosed Information)

8. Pengendalian Praktik-Praktik Curang Dalam Perjanjian Lisensi (Control of

Anti Competitive Practices in Contractual Licenses)

Dari berbagai bidang pengaturan HAKI, penulis tertarik untuk membahas lebih

dalam mengenai aturan hukum Merek, terutama dikaitkan dengan berbagai pemalsuan
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barang yang bermerek yang dijual secara bebas dipasaran. Dalam praktik perdagangan di

Indonesia dewasa ini, dari pedagang kaki lima hingga pusat pertokoan bergengsi sering

dijumpai menjual berbagai macam barang-barang merek terkenal yang memiliki kualitas

tinggi, tetapi sebenarnya hanya tiruan belaka. Seharusnya dengan adanya merek, produk

barang dan jasa yang sejenis dapat lebih mudah untuk dibedakan asal mulanya, dari mana

asalnya, kualitasnya sudah pasti terjamin, serta menunjukan bahwa produk ini original.

Namun era perdagangan global yang berkembang pesat ininampaknya membuat

pemerintah cukup kewalahan menangani pemalsuan produk bermerek. Hal ini memberi

kesan bahwa Pemerintah seperti merestui meluasnya praktek pelanggaran merek.

Buktinya sampai saat ini praktik pelanggaran merek terus saja berlangsung. Bahkan

produk-produk dari sentra industri yang dibina pemerintah sering kali juga menggunakan

merek terkenal secara tanpa hak. Disini mulai muncul ketidak adilan bagi pemilik merek

dalam menghadapi kecurangan dalam bentuk pemalsuan mereknya.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah marak. Hal ini dapat

dimengerti karena pemanfaatan merek-merek serupa itu menjanjikan keuntungan besar

dibandingkan dengan produk-produk yang menggunakan mereknya sendiri. Banyak

produsen yang membuat tiruan barang-barang bermerek untuk dijual dipasaran atau

dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang tiruan.

Hal ini sering kali menyesatkan konsumen awam. Sebab, produk palsu tersebut secara

fisik benar-benar mirip dengan yang asli.

Merek memang memiliki peranan yang sangat penting bagi para pengusaha

karena dengan adanya merek maka masyarakat akan mengenal produk yang dibelinya

atau jasa yang ditawarkannya. Mengenai pengertian merek dapat dirujuk pada Pasal 1
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butir 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang memberikan definisi

sebagai berikut :

“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”

Pada dasarnya merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa satu

perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan kata

lain, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan

produsennya, sehingga menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi

barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.2

Merek adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa dan

menumbulkan arti psikologis atau asosiasi. Merek dipercaya menjadi motif pendorong

konsumen memilih suatu produk, karena merek bukan hanya apa yang tercetak dalam

kemasan, tapi merek termasuk apa yang ada dibenak konsumen dan bagaimana

konsumen mengasosiasikannya. Berdasarkan objeknya, merek dibedakan menjadi dua

macam, yaitu merek dagang dan merek jasa.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek

yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
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secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis

lainnya.3

Merek digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu

dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan

melindungi produsen dan konsumen. Merek juga sangat penting dalam dunia periklanan

dan pemasaran karena publik sering kali mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi

suatu barang atau jasa dengan merek tertentu. Bagi perusahaan, suatu merek dapat

menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial.

Adapun tujuan memberikan perlindungan bagi karya intelektual adalah supaya

masyarakat terdorong dan dapat mengembangkan daya kreasinya untuk menghasilkan

suatu karya yang tentunya memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan hal tersebut, maka pada

akhirnya pemerintah akan bermuara pada suksesnya perlindungan Hak atas Kekayaan

Intelektual. Dapat dibayangkan apabila tidak ada ketentuan yang mengatur perlindungan

merek, yang akan terjadi adalah rendahnya penghargaan terhadap hasil karya atau hasil

kreasi manusia. Dampak dari rendahnya penghargaan terhadap hasil karya atau hasil

kreasi manusia adalah menurunnya tingkat kreatifitas dan hilangnya minat manusia untuk

menghasilkan penemuan-penemuan baru yang lebih baik dan bermanfaat.

Per definisi, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu

tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain

untuk menggunakannya.4
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Pengertian Hak Eksklusif itu sendiri adalah suatu hak yang diberikan kepada

pemegang merek untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara

komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain.5

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001

tentang Merek, bahwa :

“Hak atas merek adalah hak khusus atau eksklusif yang diberikan negara kepada
pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu
tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau member izin kepada seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
menggunakannya.”

Dengan sistem ini barang siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum

Kantor Merek maka dialah yang berhak atas merek tersebut.6 Sistem ini menjamin

kepastian hukum yaitu berupa keuntungan kepada pendaftar (pemilik atau pemegang

merek yang sah) yang pendaftaran mereknya diterima sebagai merek dalam bentuk

sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari

merek yang didaftarkan tersebut.

Pendaftaran merek digunakan untuk mengidentifikasikan barang dan jasa yang

diproduksi atau didistribusi oleh suatu perusahaan dengan sekaligus memberikan hak

eksklusif kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara sendiri dan melarang

pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Dengan hak monopoli seperti itu, pemilik

merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya secara
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tanpa izin. Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, khususnya pada

ketentuan Pasal 43 (1) dijelaskan bahwa:

“Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain atas
dengan perjanjian bahwa penerima lisensi tersebut akan menggunakan merek
tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.”

Merek yang mempunyai ciri khas dan mudah diingat oleh para konsumen atau

masyarakat membuat suatu produk yang baru dikeluarkan oleh suatu perusahaan dapat

laku dipasaran. Apalagi bila produk tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat. Secara

fungsi, merek merupakan daya pembeda dari produk atau jasa yang satu dengan produk

atau jasa yang lain. Namun diantara para pengusaha yang memiliki jenis usaha yang

sama, banyak terjadi persaingan, baik persaingan yang bersifat sehat maupun tidak sehat.

Salah satu bentuk persaingan yang dilakukan oleh para pengusaha adalah dengan meniru

merek dari produk yang telah didaftarkan dan telah dipasarkan.

Banyak definisi yang berkaitan dengan pembajakan produk seiringdengan

perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kemampuan inovasi pembajak juga semakin

kreatif dengan dibantu kemampuan teknologi. Dalam terminologi internasioal, istilah

pemalsuan produk bermacam-macam, misalnya: counterfeiting, piracy, imitation, grey

product, passing off dan soft-lifting. Secara umum, pemalsuan produk didefinisikan

sebagai upaya mengkopi/memalsu produk, bungkus dan konfigurasi yang berkaitan

dengan produk tersebut, sehingga seperti produk aslinya, serta memasarkannya untuk

keuntungan sendiri.

Di Indonesia sudah banyak terjadi kasus perselisihan kepemilikan merek dagang.

Beberapa contoh pemalsuan merek dagang terkenal di dunia seperti Louis Vuitton, Prada,

 



`

Calvin Klein, Hermes, Gucci, dan lain sebagainya. Pemalsuan yang dilakukan oleh

perusahaan pemalsu tersebut telah berlangsung lama sehingga dalam waktu bertahun-

tahun perusahaan yang memalsukan merek dagang terkenal ini bisa mendapatkan

keuntungan yang sangat besar.

Banyak alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek-merek terkenal

untuk produk-produknya. Salah satunya adalah agar produknya mudah dijual. Selain itu,

pemilik merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HAKI atau

mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (brand image).

Mereka tidak perlu repot repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat

menghasilkan produk yang selalu up to date, karena mereka tinggal menjiplak produk

orang lain dan untuk pemasarannya biasanya “bandar” yang siap untuk menerima produk

tiruan tersebut. Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan

keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut.Selain itu,

daya serap pasar dikuasai oleh konsumen dengan daya beli yang pas-pasan tetapi ingin

tampil trendi.7

Pemalsuan adalah penyakit yang menginfeksi dan mengikis nilai merek dagang.

Nilai merek adalah persepsi dari merek dalam pikiran konsumen. Akibat pemalsuan

merek ini, persepsi produk bermerek mulai menipis dan apabila pelanggan melihat

produk tersebut di pasaran atau yang dipakai dan dimiliki oleh pelanggan lain, makaakan

timbul pertanyaan apakah itu asli atau palsu.8 Tentunya hal ini sangat merugikan bagi
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pemilik hak atas merek yang dipalsukan karena mengakibatkan turunnya nilai merek

tersebut dimata masyarakat.

Dalam Undang-Undang no.15 Tahun 2001 tentang Merek, diatur mengenai sanksi

atas perbuatan pemalsuan barang tersebut.Rumusan dalam Undang-Undang No.15 Tahun

2001 tentang Merk, khususnya pada Pasal 90 berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama
pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan
jasa atau sejenisnya yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1
Miliar.”

Penjelasan mengenai masalah ini nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam bab-bab

selanjutnya.

Dengan segala problematika yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa merek

merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek sangat erat kaitannya

dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa.Fungsi merek

dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan produk tertentu

dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek merupakan

identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran. Fungsi merek

tersebut berkembang seiring perkembangan perekonomian nasional dan internasional.

Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis bermaksud

untuk menulis skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM MEREK

TERHADAP ANCAMAN TINDAK PEMALSUAN PRODUK DAN

PEREDARANNYA DI PASARAN”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka diangkatlah beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap produsen dan konsumen produk

bermerek atas pemalsuan produk yang terjadi di pasaran?

2. Bagaimana upaya hukum terhadap produsen dan konsumen produk palsu

tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisa bagaimana Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

mengatur dan melindungi haknya atas pemalsuan yang terjadi di Indonesia.

2. Untuk menganalisa dan menelusuri penanggulangan pemalsuan barang bermerek

serta perlindungan hukum terhadap Produsen dan Pemegang Hak atas Merek

terhadap pemalsuan mereknya yang dperjualbelikan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini akan diuraikan manfaat-manfaat yang diharapkan dari sisi akademik

dan juga sisi prakteknya.

1. Segi Akademik
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Dari segi akademik dapat diperoleh manfaat dalam mendukung pengembangan

ilmu pengetahuan tentang Hak Merek terutama tentang perlindungan Hak atas Merk

terutama terhadap pemalsuan barang bermerek secara bebas. Selain itu, hasil penulisan

ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan literatur untuk digunakan dalam bahan

penelitian lebih lanjut.

2. Segi Praktek

Dari segi praktek dapat diperoleh manfaat dalam memberikan informasi kepada

masyarakat terutama bagi para konsumen untuk selalu bijaksana dalam membeli barang

dan berhati-hati terhadap tindak penipuan atau pemalsuan atas barang bermerek di

pasaran, karena apabila peraturan Hak Merek itu dilanggar dapat berurusan dengan pihak

yang berwenang dan dapat memunculkan permasalahan-permasalahan yang tidak

diinginkan di kemudian hari.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab

memiliki sub bab tersendiri. Berikut akan diuraikan secara singkat bab demi bab untuk

memberikan gambaran lebih jelas terhadap arah pembahasan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menguraikan beberapa sub bab yang

terdiri dari latar belakang, pokok-pokok atau rumusan permasalahan, tujuan penelitian,

manfaat penelitian baik dari segi akademik maupun praktek dan sistematika penelitian.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan pengertian-pengertian

umum dan teori-teori menyangkut Merek. Kemudian, secara khusus akan membahas

lebih dalam mengenai Hak Merek, dan substansi pengaturan merek dan lisensi dalam

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Akan dibahas pula pengertian umum dan teori

mengenai Merek dan berbagai macam istilah merek melalui sumber-sumber seperti buku,

internet dan juga nara sumber dari kalangan ahli dibidangnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang

digunakan, yang mencakup di dalamnya jenis penelitian, cara memperoleh bahan

penelitian, sifat analisis penelitian, serta hambatan yang dialami penulis dan

penanggulangannya dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan analisis-analisis yang akan menjawab

semua permasalahan yang akan dibahas, yaitu perlindungan hukum bagi produsen produk

bermerek atas pemalsuan produk yang terjadi di pasaran, penerapan hukum terhadap

penjual dan konsumen produk palsu tersebut yang kemudian untuk menjawab pertanyaan

“Mengapa terjadi penjualan barang palsu secara bebas di pasaran?” kemudian analisis

terhadap perlindungan hukum bagi para pemegang Hak Merek dan bagi Merek itu

sendiri.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dari

permasalahan yang dibahas dan juga memberikan beberapa saran guna perbaikan ataupun

implementasi yang baik mengenai Undang-undang Hak Merek mengenai pemalsuan

produk bermerek.

 


