
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai       

kebutuhan guna memenuhi keperluan sehari-harinya. Guna melengkapi       

keperluan itu, manusia memiliki suatu kecenderungan untuk berusaha,        

bekerja. Sebagai makhluk yang diciptakan dan dikaruniai dengan        

kreativitas tinggi manusia mampu menghasilkan beberapa karya ciptaan        

seperti lantunan lagu, puisi, film, dan kini, lukisan, dan tidak sedikit dari            

kreativitas manusia tersebut yang tertuang dalam industri-industri seperti        

mode dan juga bidang kecantikan. Ciptaan dan hasil pikir manusia tersebut           

dikenal juga sebagai kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual        

melindungi kepentingan pencipta dengan memberi hak kepemilikan atas        

ciptaan mereka.  1

Konvensi Pendirian Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia       

(1967) tidak mendefinisikan kekayaan intelektual, namun memberikan       

daftar berupa pokok-pokok yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual,         

yaitu :  2

1. Karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan; 

1 World Intellectual Property Organization, Memahami Hak Kekayaan Industri, (Jakarta: WIPO, 
2008), hlm. 3. 
2 Ibid,. 
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2. Pelaku pertunjukan, rekaman suara dan penyiaran; 

3. Invensi di segala bidang usaha manusia; 

4. Penemuan ilmiah; 

5. Desain industri; 

6. Merek, merek jasa, serta nama dan penandaan komersial; 

7. Perlindungan atas persaingan yang tidak sehat; 

8. Hak-hak lainnya yang dihasilkan dari aktivitas intelektual       

di bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra atau seni. 

Dalam melaksanakan keperluan usaha, suatu pelaku usaha       

membutuhkan suatu logo yang mempermudah masyarakat luas untuk        

mengenalinya. Hal ini dikenal juga sebagai merek. 

Merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi        

oleh negara. Salah satu bentuk dari perlindungan tersebut tertuang dalam          

adanya No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Merek sebagaimana         

didefinisikan dalam Undang-Undang Merek, merupakan : 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa         
gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam         
bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram,           
atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk          
membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau          
badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.  

Secara singkat, dapat dipahami bahwa merek merupakan tanda,        

atau kombinasi dari tanda yang membedakan barang atau jasa dari suatu           

entitas dengan entitas yang lainnya.  3

3 Ibid., hlm. 12 
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Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang      

Merek, merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat          

hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peran        

yang sangat penting. Merek merupakan salah satu unsur dari Hak          4

Kekayaan Intelektual. Lyle Glowka mendefinisikan Hak Kekayaan       

Intelektual sebagai hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas         

kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk        

memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.  5

Salah satu kegiatan perdagangan yang marak belakangan ini adalah         

perdagangan barang tiruan atau yang juga dikenal sebagai barang “KW”.          

Hadirnya perdagangan barang tiruan memiliki keuntungan dan kerugian        

tersendiri. Walaupun menguntungkan bagi beberapa pelaku usaha, namun        

pada nyatanya, terdapat kerugian yang tidak bisa dihindari. Industri         

perdagangan barang tiruan berkembang dengan sangat masif tahun ke         

tahunnya. Berbagai organisasi dunia turut mencatat perkembangan ini.        

Dalam suatu data yang diambil dari situs The Organization for Economic           

Cooperation and Development (OECD), tercatat bahwa pada tahun 2013         

total nilai barang palsu di seluruh dunia menyentuh USD 461 Trilliun.           6

Perdagangan barang tiruan di dunia pada tahun 2013 tersebut mengalami          

4 Paragraf 1 penjelasan umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. 
5 Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam 
Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 
hlm. 14 
6 Maulida Sri Handayani, “Barang Palsu : Membuat rugi, tapi juga menghidupi” ,            
https://tirto.id/barang-palsu-membuat-rugi-tapi-juga-menghidupi-89R, diakses pada 19 September     
2019 
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peningkatan dengan memegang porsi 2,5% dari total nilai perdagangan         

dunia. Bagi industri nasional sendiri menurut Widyaretna Buenastuti,        7

Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), kerugian akibat        

produk palsu terhadap ekonomi nasional selama 2014 sudah tembus         

mencapai Rp 65,1 triliun. Terlebih lagi pada masa sekarang dengan          8

maraknya e-commerce, penjualan produk tiruan tersebut pun semakin        

dimudahkan karena konsumen hanya perlu mencari produk tersebut        

melalui internet tanpa harus hadir secara fisik untuk melakukan transaksi.          

Pernyataan ini terbukti dengan adanya demand dari konsumen untuk         

penjualan barang palsu / tiruan pada Lazada, salah satu platform          

e-commerce terbesar di Indonesia. Berdasarkan teori supply and demand ,         

selama ada supply dengan harga miring, maka diyakini bahwa penjualan          

barang palsu / tiruan akan terus menjamur di e-commerce.  9

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia        

(Aprindo) Tutum Rahanta, keberadaan barang palsu di Indonesia saat ini          

sudah menjadi rahasia umum. Keberadaannya menjadi ancaman bagi        

penjual produk bermerek asli, karena harga yang ditawarkan untuk produk          

7 Wahyu Daniel, Industri barang ‘KW’ di dunia nilainya Rp 6.000 Trilliun,            
https://finance.detik.com/industri/d-3192918/industri-barang-kw-dunia-nilainya-rp-6000-triliun, 
diakses pada 19 September 2019 
8 Rakyat Merdeka, Kerugian Akibat Peredaran Barang Palsu Capai Rp 65 T ,            
https://kemenperin.go.id/artikel/9703/Kerugian-Akibat-Peredaran-Barang-Palsu-Capai-Rp-65-T, 
diakses pada 19 September 2019  
9 CNN Indonesia, Lazada Akui Permintaan Barang Palsu Selalu Ada,          
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181101194901-206-343330/lazada-akui-permintaan-b
arang-palsu-selalu-ada, diakses pada 19 September 2019  
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palsu jauh lebih murah jika dibandingkan dengan produk asli. Namun,          10

nyatanya hadirnya perdagangan produk tiruan hanya melukai tingkat        

penjualan pada usaha bagi produk bermerek asli, maraknya peredaran         

produk tiruan juga melukai buruh pada produk bermerek asli. Eugenia          

Mardanugraha, Tim Survei dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia        

melaporkan bahwa maraknya barang palsu memiliki dampak tidak        

tercapainya penjualan barang yang aslinya sesuai harapan. Akibatnya,        

pendapatan buruh yang pendapatannya bergantung pada penjualan produk        

pun berkurang.  11

Pada saat ini, produk tiruan yang ditawarkan di pasaran juga tidak           

tanggung-tanggung. Tidak hanya memiliki kesamaan visual dalam bentuk,        

warna, bahan, namun produk tiruan tersebut juga berani untuk         

mencantumkan logo dari merek asli. Hal ini sangat disayangkan karena          

beberapa merek memiliki ciri khas nya masing-masing yang produsen         

produk tiruan mungkin tidak dapat penuhi. Sebagai contoh, ciri khas          

terhadap kualitas bahan yang digunakan pada merek dagang kosmetik A          

yang tidak dapat dipenuhi oleh produk tiruannya yakni merek dagang          

kosmetik A (menggunakan merek tersebut pada produk tiruan). Seorang         

konsumen membeli produk A tiruan yang ia kira adalah asli karena pada            

10 Elisa Valenta Sari, “Ketika Bisnis Barang Bermerk Tergerus Produk Jiplakan” ,           
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170608094040-92-220253/ketika-bisnis-barang-berme
rk-tergerus-produk-jiplakan, diakses pada 19 September 2019 
11 Detik Finance, “Dampak Peredaran Produk ‘Abal-Abal’ Industri Rugi Rp 3 Trilliun” ,            
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2639468/dampak-peredaran-produk-abal-abal-in
dustri-rugi-rp-3-triliun, diakses pada 19 September 2019 
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kemasan mencantumkan merek A. Salah satu dampak yang dapat terjadi          

adalah konsumen menilai bahwa merek A tidak memproduksi produk         

dengan kualitas yang baik, padahal nyatanya konsumen tersebut telah         

menggunakan produk tiruan dan bukan yang sesungguhnya.  

Produk tiruan atau KW ini kebanyakan berasal dari luar negara          

Indonesia. China dan Hongkong merupakan negara yang banyak memasok         

produk tiruan. Produk tiruan atau KW juga ada sebagian yang diproduksi           

di Indonesia sendiri. Produk-produk ini yang berasal dari luar wilayah          

negara Indonesia tentu melewati proses impor barang dari luar untuk          

masuk ke dalam Indonesia, begitu pula sebaliknya, bila yang dari dalam           

negara Indonesia maka akan diekspor ke luar untuk diperdagangkan. Pada          

tahun 2018 akhirnya Pemerintah melalui kementerian keuangan telah        

menetapkan aturan Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.04/2018       

tentang Perekaman, Pencegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara,      

Monitoring, dan evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor atau ekspor         

Barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak          

Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini dibuat untuk perlindungan produk         12

asli selain itu juga digunakan untuk menjaga konsumen agar tidak tertipu           

dalam memilih barang yang asli dengan yang palsu (produk tiruan atau           

jiplakan).  

12 Mohammad Faizal, Cegah Pelanggaran HaKi, Bea Cukai Sosialisasikan Aturan Baru,           
https://ekbis.sindonews.com/read/1321158/34/cegah-pelanggaran-haki-bea-cukai-sosialisasikan-at
uran-baru-1531382192, diakses pada 19 September 2019 
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Walaupun terkadang yang membuat produk tiruan memiliki alasan        

membuat itu dikarenakan membantu masyarakat menengah kebawah       

untuk bisa seakan-akan merasakan mempunyai barang tersebut dengan        

harga dibawah jauh daripada yang asli, namun alasan ini bukanlah alasan           

pembenar seseorang bisa memalsukan produk orang lain. Lebih baik untuk          

seseorang membuat produk dengan merek lain dan mendaftarkannya        

secara legal.  

Secara hukum, sesungguhnya pemilik merek terdaftar memiliki hak        

eksklusif yang berkaitan dengan mereknya yang memberikan kepadanya        

hak untuk menggunakan merek tersebut dan mencegah pihak ke-tiga yang          

tidak sah, menggunakan merek tersebut, atau merek serupa yang         

membingungkan, juga mencegah konsumen dan publik secara umum dari         

kerancuan. Pada saat ini, tuntutan akan sengketa merek dilakukan         13

berdasarkan delik aduan. Dalam hal ini berarti bahwa pemegang merek          

original harus melakukan pengaduan akan produk tiruan tersebut apabila         

sengketa tersebut ingin diproses secara hukum. Hal ini membawa         14

masalah tersendiri mengingat masifnya industri perdagangan produk tiruan        

yang tidak memungkinkan bagi merek asli untuk melaporkannya satu per          

satu, sehingga cukup sulit untuk meminimalisir atau menghentikan        

peredaran produk-produk palsu tersebut. 

13 World Intellectual Property Organization, Op.Cit., hlm. 14. 
14 Abi Jam’an Kurnia, Apakah Pelanggaran Merek Bisa Diproses Tanpa Pengaduan?,           
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7063/apakah-pelanggaran-merek-bisa-dipros
es-tanpa-pengaduan/, diakses pada 19 September 2019  
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Berangkat dari alasan tersebut, penulis memiliki keinginan untuk        

melakukan penelitian hukum terhadap maraknya peredaran produk tiruan        

dan dampak yang dituai, serta perlindungan hukum bagi pemegang merek          

produk asli. Dengan ditulisnya penelitian ini, penulis berharap bahwa         

penulis dapat membangun kesadaran publik akan dampak peredaran        

produk palsu, serta perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi         

pemegang hak merek produk asli dan apa yang dapat diperbuat guna           

meminimalisir peredaran produk palsu. Penulis juga berharap dengan        

terbentuknya kesadaran tersebut, publik dapat lebih bijak dalam        

penggunaan kreativitas masing-masing dengan menciptakan produk tanpa       

perlu meniru suatu produk dan/atau merek produk original, dibandingkan         

mengutamakan kepentingan ekonomi dengan melanggar hukum. 

1.2. Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang masalah yang sudah penulis sampaikan, maka         

penulis akan memasukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek original        

terhadap maraknya peredaran barang tiruan ditinjau dari       

Undang-Undang Merek? 

2. Bagaimana efektifitas sanksi denda tindak pidana counterfeiting       

dalam menjerat pelaku dan hambatan dalam memberantas peredaran        

barang palsu? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut : 

 
1.3.1. Menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang merek      

original terhadap maraknya peredaran barang tiruan ditinjau       

dari Undang-Undang Merek. 

1.3.2. Menganalisis efektifitas sanksi denda tindak pidana      

counterfeiting dalam menjerat pelaku dan hambatan dalam       

memberantas peredaran barang palsu. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis, kedua manfaat ini adalah : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bagi pembaca      

dan masyarakat luas terkait analisa hukum terhadap       

peredaran produk tiruan dalam perspektif hukum kekayaan       

intelektual khususnya di bidang merek. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Memaparkan analisa hukum terhadap peredaran produk      

tiruan ditinjau dari perspektif hukum kekayaan intelektual       

khususnya di bidang merek bagi pembaca dan masyarakat        

luas. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah : 

1.5.1. BAB I : Pendahuluan 

BAB I berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah,        

tujuan serta manfaat dilakukannya penelitian dan      

sistematika penulisan penelitian. 

1.5.2. BAB II : Tinjauan Pustaka 

BAB II berisikan tinjauan teoritis dan konseptual terhadap        

hak kekayaan intelektual dan merek. 

1.5.3. BAB III : Metodologi Penelitian 

BAB III berisikan jenis penelitian, data penelitian, bahan        

hukum, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian      

serta teknik analisis data yang penulis gunakan dalam        

penelitian ini.  

1.5.4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis 

BAB IV berisikan pembahasan akan pembatasan masalah       

yang dirumuskan dalam rumusan masalah seperti maraknya       

perdagangan produk tiruan, pandangan hukum terhadap      

peredaran produk tiruan, perlindungan hukum bagi      

pemegang merek original, dan sebagainya. 

1.5.5. BAB V : Kesimpulan dan Saran 
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BAB V berisikan kesimpulan dan saran yang penulis        

didapatkan dan dapat sampaikan terkait penelitian yang       

dilakukan. 
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