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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Persaingan adalah hal yang sangat amat lumrah dalam dunia bisnis dan

usaha di Indonesia. Terlebih lagi dalam dasawarsa terakhir ini, telah semakin

nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan

nilai tambah yang tinggi. Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang

menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin

memacu pekembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Dari segi

mekanisme pasar persaingan dapat memberikan motivasi agar pelaku usaha dapat

lebih inovatif dan memajukan kreatifitas mereka, sehingga usaha dan strategi

bisnis mereka mengalami perbaikan dan peningkatan karena telah ditemukannya

bentuk atau instrumen baru yang dapat memberikan keunikan tersendiri bagi

barang dan jasa yang diperdagangkan.

Namun, terkadang rasa frustrasi dapat menyebabkan terjadinya persaingan

yang tidak sehat, dipenuhi intrik dan kecurangan yang dilakukan oleh satu

pengusaha untuk menjatuhkan usaha yang dijalankan oleh pengusaha yang lain.

Pada saat suatu usaha berupa perorangan atau badan usaha memulai untuk

menjatuhkan lawan usahanya secara melawan hukum, maka tindakan yang

dilakukannya menjadi termasuk kategori sebagai Persaingan Curang. Persaingan

Curang sendiri telah terjadi dan dipraktekkan di Amerika sejak tahun 1836.

Lembaga peradilan terhadap kasus pertama yang lalu menjadi Yurisprudensi atau
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Sumber Hukum di Negara Common Law termasuk Amerika Serikat adalah

menyangkut kasus: Knott V Morgan1.

Persaingan Curang kini tidak lagi berbentuk seperti dahulu, yang

cenderung tradisional. Namun Persaingan Curang dapat mengambil bentuk yang

lebih modern dan baru dengan segala kerumitan dan kecanggihannya. Banyak

orang tidak dapat membedakan antara Persaingan Curang dengan Persaingan

Tidak Sehat, yang menurut penulis memiliki perbedaan yang sangat fundamental.

Perbedaan mendasar, tersebut mencakup2 beberapa indikasi:

1. Persaingan Curang merupakan bentuk itikad tidak baik dari pemohon

pendaftaran Merek, sedangkan Persaingan Tidak Sehat merupakan domain

dan kondisi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 2 UU No 5

Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan

menjadi domain dari ketentuan pengertian praktik monopoli sehingga

dianggap sebagai bagian dari Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Perlindungan dari Persaingan Curang merupakan domain dan bagian dari

pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI khususnya mengenai

merek yang mana bukan bagian dari dan tidak dalam jangkauan dari UU

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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3. Merek adalah alat atau tanda untuk membedakan barang dan jasa yang di

produksi oleh suatu perusahaan. Para ahli mengatakan merek adalah tanda

“dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk

menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa di

bandingkan dengan barang-barang sejenis yang di buat dan di

perdagangkan oleh orang-orang atau perusahaan lain”3.

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa pada mulanya merek hanya di

akui untuk tanda pembeda barang. Menurut Hukum Inggris, merek jasa baru bisa

di daftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan merek barang setelah

adanya ketentuan yang baru di berlakukan pada Oktober 1986 yaitu Undang-

Undang hasil revisi pada tahun 1984 atas Undang-Undang Trade Marks 1938.

Mengenai merek jasa tersebut di Indonesia baru di cantumkan pada Undang-

Undang Merek No. 19 Tahun 1992.

Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual

dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari.

Pencantuman pengertian merek seperti yang berlangsung sekarang ini, pada

dasarnya banyak kesamaannya di antara negara peserta Konvensi Paris. Hal ini di

karenakan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut.

Pada awalnya, merek hanyalah sebuah tanda agar konsumen dapat membedakan

produk barang atau /jasa satu dengan yang lainnya. Dengan merek konsumen

lebih mudah mengingat sesuatu yang dibutuhkan, dan dengan cepat dapat

menentukan apa yang akan dibelinya. Dalam perkembangannya, peran merek
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menjadi berubah. Merek bukan sekedar merupakan sebuah tanda, melainkan juga

menjadi gaya hidup.

Selain digunakan sebagai nama atau simbol pada obyek barang atau jasa,

merek juga digunakan sebagai sarana promosi. Tanpa merek pengusaha tidak

dapat mempromosikan barang/ atau jasanya kepada masyarakat luas dan

maksimal. Singkatnya, masyarakat tidak dapat membedakan mutu barang atau

jasa satu dengan lainnya. Selain itu, merek juga dapat mencegah orang berbuat

curang dan bersaing secara tidak sehat. Sistem yang dianut dalam Undang-undang

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu Sistem Konstitutif, artinya hak atas

Merek timbul karena pendaftaran. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No.

15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut :

"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada

pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu

tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin

kepada pihak lain untuk menggunakannya."4.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di dunia internasional dimulai

dengan disetujuinya Konvensi Paris. Konvensi Paris ini mengatur mengenai

perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi inventions, trademarks,

service marks, industrial designs, utility model (small patent), trade names

(designations under which an indusrial or commercial activity is caried on),

geographical indications (indications of source and appellatinos of origin) dan

the repression of unfair competition. Tujuan dibentuknya Konvensi Paris ini
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adalah suatu penyeragaman untuk melindungi hak – hak para penemu atas karya –

karya cipta di bidang perindustrian.

Dari segi substansif, norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan

intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh

suatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma – norma hukum internasional.

Oleh karena itu, negara – negara yang turut dalam kesepakatan internasional,

harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional,

yang dalam kerangka GATT / WTO (1994) adalah kesepakatan TRIPs, sebagai

salah satu dari Final Act Embodying The Uruguay Round Of Multilateral Trade

Negotiation, yang ditandatangani di Marakesh, pada bulan April 1994 oleh 124

negara dan 1 wakil dari masyarakat Ekonomi Eropa. Indonesia telah turut

menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang

– Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi Perjanjian Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia.

Perlu dicatat bahwa Indonesia telah turut serta meratifikasi Konvensi Paris,

sehingga ketentuan asing dan unsur dari Konvensi Paris harus diakomodiir dalam

ketentuan perundangan nasional. Khusus dalam kerangka upaya untuk mencegah

kecurangan dalam Pendaftaran Merek yaitu yang dilakukan secara melawan

hukum dan tidak jujur, Pendaftaran Merek menjadi solusi awal yang dapat

dijalankan untuk mencegah dan meminimalisir kecurangan yang merugikan orang

lain. Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek

yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara, di

dalamnya memuat substansi yang essensial berkenaan dengan proses pendaftaran
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itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan

pengumuman.

Keberlakuan UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang banyak

mengadopsi norma dari Konvensi Paris dapat mempengaruhi proses pendaftaran

suatu merek yang mana dengan dikenalnya pendekatan First to File maka

terbukalah kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek.

Sejauh mana perlindungan hukum atas merek dapat tercermin dari cara bagaimana

pendaftaran merek itu membawa implikasi terhadap pengakuan dan

pembatalannya. Implementasi dan masuknya unsur atau norma hukum asing dari

Konvensi Paris, sedikit banyak telah mempengaruhi kebijakan sistem

perlindungan Merek yang terdapat dalam UU No 15 Tahun 2001. Untuk

selanjutnya, perlu diperhatikan bagaimana efektivitas dari ketentuan tersebut

dalam mengurangi dan membatasi Persaingan Curang, ditinjau dari perspektif

yuridis terdapatnya norma hukum asing. Lebih lanjut, penelitian ini juga mencoba

untuk membahas mengenai elaborasi dari prinsip Unfair Competition (Kompetisi

yang Tidak Adil), khususnya terhadap Pasal – Pasal yang terdapat dalam Undang

– Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini termasuk tentang bagaimana

sistem Merek di Indonesia telah memenuhi seluruh ketentuan yang telah

ditetapkan dalam Konvensi Paris.

Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Paris wajib menjamin adanya

perlindungan yang efektif dalam hukum nasional terhadap tindakan-tindakan

Unfair Competition yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Dengan kata lain, Indonesia diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang

 



-

dianggap perlu untuk mencegah atau menekan segala tindakan yang melanggar

prinsip Unfair Competition. Adapun tindakan-tindakan yang dianggap sebagai

Unfair Competition menurut ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris, meliputi

segala tindakan yang menciptakan confusion, adanya pernyataan menyesatkan

(false allegation) untuk mendiskriminasikan kompetitornya, serta adanya indikasi

atau pernyataan bahwa setiap tindakan atau praktek yang bertentangan dengan

praktek di dalam kegiatan perdagangan yang jujur dianggap sebagai unfair

competition (dishonest practice).

Sampai saat ini, Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-

undangan yang khusus mengatur mengenai unfair competition dalam kaitan

dengan pemakaian merek. Namun demikian untuk menangani kasus unfair

competition saat ini aparat penegak hukum atau pemilik merek dapat mendasarkan

pada ketentuan umum yang diatur dalam ketentuan hukum pidana dalam KUHP

(Penal Code) dan aturan perdata dalam KUHPer (Civil Code) atau UU

Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pasal 382 bis KUHP

2. Pasal 1365 BW

3. Pasal 2 Undang- Undang Perlindungan konsumen No. 9 tahun 1998

Ketentuan Pidana segaimana diatur dalam Pasal 382 bis KUHP, secara singkat

berbunyi ssebagai berikut:

"Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil

perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan

 



.

perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu

diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-

konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda

paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah ".

Sedangkan ketentuan Perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer,

menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ".

Kemudian ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan

konsumen, serta kepastian hukum”.

Gugatan atas kasus unfair competition yang mendasar pada ketiga

ketentuan hukum di atas berada di lingkungan peradilan umum. Sedangkan untuk

perkara-perkara merek disidangkan dalam lingkup Pengadilan Niaga, yaitu yang

mengandung unsur unfair competition. Untuk mengisi kekosongan hukum, para

hakim dapat menyidangkan dengan mendasarkan pada gugatan pembatalan merek

yaitu pada UU Merek dimulai dari Pasal 6 ayat (1) (b) dan ayat (2) yang

menyatakan bahwa:

“ (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek

tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
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Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis ;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula

diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa

yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

"Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek

yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan dan

ketertiban umum". Karena dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa : "

pengertian bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban

umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan,

kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari

golongan masyarakat tertentu (penjelasan pasal 5 huruf a), termasuk pula dalam

pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad

tidak baik ".

Pasal 78 ayat (2) menyatakan bahwa:

“(2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang

menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa

penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan

pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Selanjutnya, ketentuan Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa:
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“(2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila

Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).”

Selain ketentuan dalam UU Merek tersebut, penulis menganggap bahwa

Persaingan Curang yang merupakan implementasi dan elaborasi dari ketentuan

Konvensi Paris terdapat secara implisit dan eksplisit dalam pasal dan ketentuan –

ketentuan berikut ini:

a) Perlindungan Hukum Secara Preventif: Implementasi Pasal 7 sampai

dengan Pasal 12 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menjadikan

adanya Hak Prioritas dalam hal pendaftaran, yang merupakan amanat dan

elaborasi dari ketentuan Konvensi Paris. Hak prioritas adalah hak

pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang

tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial

Property, selanjutnya disebut Paris Convention atau Agreement

Establishing the World Trade Organization, selanjutnya disebut WTO

Agreement untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di

negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga

anggota salah satu dari kedua perjanjian itu. Syaratnya, pengajuan

tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan

Paris Convention atau WTO Agreement.

b) Perlindungan Hukum Secara Represif: Perlindungan hukum yang bersifat

represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui
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gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Artinya, pemilik merek

terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas

mereknya, baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua

perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun

berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan

permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang di

miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Secara garis besar, sumber hukum serta yurisprudensi yang dapat dijadikan

bahan atau dasar pertimbangan dalam penelitian ilmiah serta bagi kalangan

akademis dalam melihat suatu perkara merek yang mengandung unsur persaingan

curang (unfair competition), adalah5:

1. Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris : "No time limit shall be for seeking the

cancellation of the marks registered in bad faith ".

2. Putusan mengenai Sengketa merek DUNHILL antara Alfred Dunhill

Limited melawan Lilien Sutan.6

3. Putusan sengketa merek NIKE, antara Nike International Limited

melawan Lucas Sasmito.7

4. Putusan sengketa merek bahwa setiap perbuatan pemakaian merek yang

bersifat membingungkan dan mengelabui serta mengacaukan opini dan
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penglihatan khalayak ramai dikualifikasi mengandung itikad tidak baik

(bad faith) dan persaingan curang (unfair competition).8

Mengingat aturan hukum nasional, khususnya UU Merek tidak

memberikan definisi dan ruang lingkup pengaturan yang memadai bagi tindakan

perbuatan curang atau Unfair Competition, maka perlu dikaji suatu penelitian

mengenai bagaimana seharusnya implementasi dan elaborasi dari norma hukum

asing, khususnya dari Konvensi Paris.

Norma hukum tersebut dapat diadopsi dalam UU Merek untuk

memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Mengingat dan mempertimbangkan bahwa justru UU No 15 Tahun 2001 tentang

Merek tidak banyak bersumber pada Norma Hukum yang hidup di Indonesia,

namun justru banyak mengadopsi Norma – Norma asing yang hadir dalam

pembahasan mengenai Konvensi Paris serta segala Instrumen Hukum

Internasional yang memperbaharuinya, penelitian ini berusaha untuk mencoba

menarik suatu kesimpulan dan analisa, apakah norma – norma atau nilai – nilai

yang telah diimplementasikan oleh UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk

melengkapi pernagkat hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

(Intellectual Property Rights) di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini disusun dengan judul

“Implementasi Norma Hukum Dalam Konvensi Paris terhadap UU No 15 Tahun

2001 Tentang Merek mengenai Persaingan Curang (Unfair Competition) di

Indonesia”.
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1.2 Rumusan Permasalahan:

1. Bagaimanakah konsepsi norma persaingan curang diatur dalam Konvensi

Paris dan bagaimana pengaturannya dalam hukum nasional?

2. Bagaimana elaborasi konsep persaingan curang dalam UU No 15 Tahun

2001 tentang Merek?

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan

praktis, sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, daapt dirumuskan bahwa penelitian ini

bertujuan untuk:

1. Melihat serta mempelajari konsepsi norma Persaingan Curang yang diatur

dalam Konvensi Paris dan bagaimana pengaturannya dalam hukum

nasional

2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perbaikan ketentuan UU

No 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan adanya unsur dan implementasi

Hukum Asing

I.4 Manfaat Penelitian

I. Segi Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada

 



'*

umumnya, serta terhadap perkembangan hukum di bidang hak

kekayaan intelektual mengenai Merek pada khususnya.

b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk membentuk suatu

sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual yang lebih baik dan

terintegrasi demi mencapai rasa keadilan bagi masyarakat.

II. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang

dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat luas. Diantaranya:

a. Bagi pelaku usaha, investor serta masyarakat luas, agar mengetahui

tentang perlindungan hukum yang diberikan sebagai pemegang

merek agar mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.

b. Bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, analisa dari tulisan

ini diharapkan menjadi masukan untuk dilakukannya perbaikan

terhadap sistem hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual pada

umumnya, dan secara khusus mengenai Perlindungan Merk.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan isi penelitian ini secara lebih sistematis,

penulis akan menguraikan secara singkat bab per bab guna memberikan gambaran

yang lebih jelas terhadap arah pembahasannya sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
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Didalam bab ini, akan dibahas secara singkat latar belakang penulisan,

termasuk tentang pokok permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat

penelitian bagi kalangan akademis, pemerintah dan masyarakat.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori serta konsep mengenai Hak Kekayaan

Intelektual, khususnya mengenai konsep hukum Merek.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai metode penelitian yang

digunakan, termasuk pendekatan analisa, hambatan dalam penulisan serta

hal yang terkait dengan metode penelitian it sendiri.

4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN Dalam bab ini,

uraian dan analisa akan dititik beratkan kepada hasil penelitian yang

bersifat yuridis normatif. Pembahasan penelitian akan dititik beratkan

kepada Definisi Persaingan Curang dalam sistem norma Hukum Nasional

berdasarkan UU Merek.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Penjelasan dan pembahasan

dalam kesimpulan akan dititikberatkan kepada temuan terhadap

bagaimana Sistem Hukum Nasional tentang Merek mengatur tentang

Perbuatan Curang.

 


