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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat “HKI”, padanan kata yang biasa 

digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) adalah hak yang timbul atas 

hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang 

berguna untuk manusia, yang didalamnya terdiri dari hak cipta, merek dagang, 

indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia 

dagang, merek dan perlindungan varietas tanaman. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa obyek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya 

yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu 

ada yang berpendapat bahwa hak-hak tersebut digolongkan ke dalam hak-hak atas 

barang-barang yang tak berwujud atau intangible. Analoginya adalah jika ide-ide 

tersebut keluar dari pikiran manusia dan menjelma dalam suatu ciptaan ilmu 

pengetahuan, maka menjadi benda berwujud (tangible) dan dapat menjadi sumber 

keuntungan.
1
 

 Digolongkannya hak-hak tersebut ke dalam hukum harta kebendaan 

adalah karena hak-hak tersebut memiliki sifat-sifat hak-hak kebendaan dan dapat 

dimiliki secara absolut (hak mutlak). Ciri utamanya adalah hak-hak tersebut dapat 

dijual, dilisensikan, diwariskan dan lain-lain layaknya hak kebendaan lainnya. 

Disinilah ciri khas HKI sebagai hak privat (private rights). 
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 Merek semula digunakan dalam perdagangan sebagai tanda kepemilikan 

atas barang, hal ini bisa ditemukan pada praktek menandai ternak dengan tanda 

khusus, ataupun praktek penandaan barang yang akan dikirim melalui laut agar 

memudahkan identifikasi pada saat terjadi kecelakaan. Pada abad pertengahan, di 

Eropa, merek digunakan secara berbeda di dalam struktur gilda/guild. Gilda 

adalah organisasi perdagangan yang memiliki kendali untuk menentukan siapa 

yang boleh menghasilkan barang atau menyediakan jasa tertentu. Mereka juga 

merasa penting untuk menjamin bahwa barang berada dalam mutu yang 

memuaskan. Agar mampu untuk mengidentifikasi sumber barang yang tidak 

memuaskan, gilda mensyaratkan para anggotanya untuk menerapkan merek 

pengenal (identifying mark) terhadap barang.
2
 

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual yang digunakan 

untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan 

dengan maksud untuk menunjukan ciri barang tersebut, baik untuk barang 

dan/atau jasa sejenis maupun yang tidak sejenis.
3
 Untuk memperkenalkan 

produksi suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk 

membedakan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya 

yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang 

diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Selain membangun loyalitas 

konsumen, melalui merek dapat juga dilakukan strategi pemasaran berupa 
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pengembangan produk kepada konsumen, dimana kedudukan suatu merek 

dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang mempunyai merek tersebut. 

Jadi produk atau jasa dengan merek yang mempunyai mutu dan karakter 

yang baik ataupun yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar merupakan 

merek yang akan selalu dikonsumsi oleh para konsumen. Bahkan, kadangkala 

yang membuat suatu barang menjadi mahal bukan karena produknya, tetapi 

mereknya. Padahal merek hanyalah sesuatu yang dilekatkan pada produk dan 

bukan produk itu sendiri. 

Terlebih disebabkan perdagangan dunia yang semakin maju, serta alat 

transportasi yang semakin baik juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah 

pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut menambah 

pentingnya arti dari merek yaitu untuk membedakan asal usul barang, dan 

kualitasnya, juga menghindari peniruan. 

Dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya 

disebut Undang-undang Merek) dijelaskan mengenai merek yaitu pada pasal 1 

butir (1) 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 dan 

atau jasa.
4
 Merek menurut Undang-undang Merek pasal 1 butir (2), (3), (4) juga 

dibedakan sebagai berikut: 
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1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya 

(pasal 1 ayat (2)). 

2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan 

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 

hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat 

(3)). 

3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa 

dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa 

orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan 

dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat (4)). 

Merek (Brand Image) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda 

pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan 

kualitas barang atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu merek 

adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan 

hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya.
5
 Demikian 

pentingnya peranan merek ini, maka terhadap merek tersebut dilekatkan 

perlindungan hukum, yakni sebagai obyeknya terkait hak-hak perseorangan atau 

badan hukum.
6
 Kebijakan keputusan yang melatar belakangi perlindungan merek 

yang mencakup perlindungan terhadap pemalsuan merek yang telah menjadi 
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perhatian di negara maupun dunia. Dalam hal ini ditinjau dari masalah-masalah 

yang berkenaan dengan peniruan (counter feiting). 

Berdasarkan salah satu media berita di Indonesia, ada 5 kasus yang 

menyangkut peniruan dan pelanggaran mengenai merek yaitu Hotel Inter-

Continental yang bermarkas di Atlanta, Georgia, AS menggugat PT Lippo 

Karawaci sebagai pemilik apartemen The Inter-Continental yang berada di 

karawaci, kedua Mobil Lexus menggugat perusahaan piranti komputer dengan 

nama Lexus Daya Utama, ketiga merek toko iStore dipakai di ITC Ambasador 

Kuningan, keempat merek tekstil Sritex antara Duniatex dengan PT DMDT, 

kelima merek D&G dengan Domenico DOLCE and Srafeno GABBANA. Tak 

hanya itu ironisnya hampir sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana 

yang palsu yaitu dari kesamaan warna, penulisan, dari cara pelafalannya dan lain 

sebagainya.
7
 Hal inilah yang menjadi perhatian khusus mengenai bagaimana 

pengaturan penegakannya di Indonesia. 

Di dalam Undang-undang Merek membedakan pemalsuan merek yang 

sama pada keseluruhannya dan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik 

pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan yang terdapat pada pasal 90 dan pasal 91, yang berbunyi:
8
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Pasal 90 

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang 

sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”- cukup jelas 

             Pasal 91 

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek 

yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”- cukup jelas 

 

 Undang-undang Merek dengan jelas membedakan antara orang yang 

dengan sengaja menggunakan merek orang lain yang sama pada keseluruhannya 

maupun pada pokoknya untuk diperdagangkan dengan orang yang 

memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran itu sendiri, 

sebagaimana yang di maksud dalam pasal: 

Pasal 94  

“Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui 

atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil 

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan 

Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 

denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”
9
- cukup jelas 

 

Secara konstitusional jaminan perlindungan HKI juga memiliki landasan 

pengaturan di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum.” 
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Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa pemerintah Indonesia 

juga berperan serta dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi 

setiap orang yang menciptakan karya intelektual yang berdimensi HKI. Jaminan 

perlindungan HKI ini berperan penting untuk memberikan landasan dalam 

pemanfaatan HKI yang didasarkan atas itikad baik. Hal ini menegaskan bahwa 

siapapun yang memanfaatkan suatu hasil karya HKI untuk kepentingan pencipta 

atau pemilik karya HKI pribadi, kepentingan pemanfaatan oleh pihak yang sudah 

menerima izin dari pemilik karya HKI dan kepentingan masyarakat yang 

memanfaatkan karya HKI harus didasarkan pada itikad baik, sehingga tidak 

merugikan pihak lain. 

Hukum pidana mengenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan 

pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan 

Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan 

rasa keadilan masyarakat.
10

 Contohnya mencuri dan membunuh, pelanggaran 

adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, seperti pengendara 

yang tidak memiliki SIM, pengendara yang merupakan dalam hal ini anak yang 

masih dibawah umur, dan sebagainya.
11

 Melihat luasnya perlindungan obyek 

HKI yang berperan penting dalam perekonomian dan perindustrian di Indonesia, 

maka Merek dapat menjadi salah satu obyek HKI yang menarik untuk ditelaah 

lebih lanjut. 
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Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan putusan pengadilan yang 

menyangkut merek khususnya mengenai pemalsuan dan memperdagangkan 

untuk diteliti. Dengan kronologisnya sebagai berikut: 

1. Berawal dari menurunnya omset penjualan celana jeans merek LOIS yang 

diproduksi oleh PT. Inti Garmindo Persada sebagai pemegang lisensi 

“LOIS” dari pemberi Lisensi Lois Trade Mark Company, LTD dengan 

merek terdaftar di Dirjen HKI No. IDM 000020831 tanggal 8 November 

2004 yang kemudian dialihkan kepada Sarvod Holding B.V, sesuai 

dengan Akta pengalihan. Indra Halim selaku Direktur PT. Inti Garmindo 

Persada meminta Darman selaku karyawan untuk melakukan survei ke 

pasar-pasar untuk mencari sebab sehingga hasil penjualan celana jeans 

merek “LOIS+lukisan” menurun, dan dari hasil survei tersebut Darman 

menemukan celana jeans merek “LUIS de la Madrid dengan logo 

banteng” yang serupa pada pokoknya dan sejenis pada kelas 25 dengan 

merek “LOIS+lukisan” yang diproduksi oleh PT. Inti Garmindo Persada. 

2. Pada tanggal 03 Desember 2009 Darman menemukan celana merek 

“LUIS de la Madrid” di Toko Rani milik H. Izul Fismar serta mencari 

tahu perusahaan yang memproduksi celana tersebut, setelah ditelusuri 

diketahui bahwa celana jeans merek “LUIS de la Madrid” tersebut di 

produksi oleh CV. Dessi dan Dillayang beralamat berbeda dengan Toko 

Rani, atas temuan tersebut Indra Halim mengajukan pengaduan kepada 

pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan UU yang berlaku.
12
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3. Bahwa dalam kasus diatas, Toko Rani milik H. Izul Fismar terbukti 

melanggar pasal 91 yaitu  dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan 

merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain 

untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Fakta 

dalam persidangan juga terbukti bahwa H. Izul Fismar sebagai pemilik 

usaha CV. Dessy dan Dilla yang juga memproduksi celana jeans merek 

“Luis de la Madrid”. 

Di dalam pasal 91 Undang-undang Merek mengatur mengenai orang yang 

dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya. 

Unsur “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh 

adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang 

lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, 

cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun 

persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, dalam kasus 

ini terdapat unsur-unsur “persamaan pada pokoknya” yaitu pemegang atau 

pemilik lisensi “LOIS+Lukisan banteng” yang asli dengan penirunya yaitu 

“LUIS de la Madrid+logo banteng” dan memenuhi kriteria sebagai unsur-unsur 

perilaku memalsukan yang bisa dikategorikan pada pokoknya menurut pasal 91. 

Oleh karena penulis tertarik untuk meneliti substansi pasal 91 Undang-

undang Merek dalam perkara pemalsuan merek yang dimana harus dirumuskan 

dengan jelas dan tegas unsur-unsur perilaku memalsukan tersebut. Oleh karena 

itu, penulis tertartik untuk menulis judul “Tinjauan Yuridis Unsur-unsur Perilaku 
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Memalsukan Merek Sebagaimana Diatur dalam Pasal 91 Undang-undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

dapat disimpulkan adalah : 

Bagaimana bentuk - bentuk perilaku memalsukan sebagaimana diatur 

dalam pasal 91 Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 tentang “unsur 

pada pokoknya” ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bentuk – bentuk perilaku memalsukan yang memenuhi 

unsur-unsur atau kriteria pemalsukan menurut pasal 91 Undang-undang 

Merek. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan konsep pemikiran yang lebih logis, sistematis 

dan rasional, dan juga untuk menjelaskan yang mana dikategorikan 

sebagai perilaku memalsukan hak merek orang lain dan 

memperdagangkan hasil pelanggaran yang dimaksud. 
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2. Manfaat Praktis 

Untuk mengetahui unsur-unsur perilaku memalsukan menurut Pasal 91 

guna memperjelas isi dari peraturan itu sendiri dengan tetap 

menjunjung tinggi penegakan undang-undang No.15 tahun 2001 

tentang Merek. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan ini dibagi menjadi: 

A. Bagian awal berisi : Judul, Pernyataan Keaslian Karya Tugas Akhir, 

Persetujuan Dosen Pembimbing, Persetujuan Tim Penguji, Abstract, 

Kata Pengantar dan Daftar isi. 

B. BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan mengenai latar belakang 

penelitian, Perumusan permasalahan, Tujuan Penelitian, dan Manfaat 

Penelitian. Bab ini menggambarkan secara garis besar dari isi 

penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam mempelajari dan 

memahami isi penelitian. 

C. BAB II : KERANGKA TEORI, menguraikan pengertian umum 

mengenai pokok-pokok pembahasan yaitu Hak Kekayaan Intelektual 

terutama pada Merek, pengaturan yang relevan mengenai hal tersebut 

dan didasari Undang-Undang yang berlaku. 

D. BAB III : METODE PENELITIAN, yang terdiri dari Jenis Penelitian, 

Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik 

Analisa Data. 
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E. BAB IV : PEMBAHASAN, yang berisi mengenai data-data hasil dari 

penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian ataupun data tertulis 

yang diambil dari instansi-instansi yang bersangkutan. 

F. BAB V : PENUTUP, terdiri dari Kesimpulan dan Saran penulisan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




