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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Didalam perspektif teori ekonomi, merek dilihat sebagai solusi atas 

kegagalan pasar yang terjadi karena struktur monopoli, pemakaian sumber daya 

yang terbatas secara berlebihan, informasi yang tidak benar, maupun free riding. 

Free riding didefinisikan sebagai tindakan kompetitor dengan sengaja 

mengeksploitasi pencapaian industri atau komersial orang lain untuk tujuan 

bisnis sendiri dan secara substansial tidak berasal dari pencapaian sendiri. Dalam 

hal ini merek dilihat dari dua teori, yakni search cost theory dan dynamic 

efficiency theory. Rasionalitas dynamic effiency melihat hak merek sebagai alat 

untuk menanggulangi kegagalan pasar terkait dengan free riding, dengan 

demikian fokusnya adalah remunerasi yang sesuai bagi produsen atau pedagang. 

Sedangkan rasionalitas search cost melihat hak merek sebagai alat untuk 

mengurangi kegagalan pasar karena informasi yang tidak benar, dengan 

demikian fokusnya adalah manfaat hak merek untuk konsumen.
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Keseimbangan ekonomi dalam pasar bebas yang kompetitif menurut teori 

search cost hanya dapat dicapai apabila pasar dapat membuat keputusan 

berdasarkan informasi yang benar. Informasi tersebut harus cukup secara kualitas 
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dan kuantitas, telah tersedia, terstruktur secara efisien dan dapat diandalkan.
2
 

Teori search cost menekankan pada fakta bahwa merek adalah alat yang 

signifikan dalam memberikan informasi kepada konsumen. Sehingga tanpa 

merek konsumen akan tersesat dan akan mendapatkan resiko, misalnya waktu 

yang lebih lama dan biaya yang lebih besar dalam mencari produk di pasaran. Di 

sisi lain, tanpa merek produsen tidak bisa memberikan informasi yang benar 

kepada konsumen. 

Dilihat dari perspektif produsen, perlindungan merek memberikan efek 

peningkatan efisiensi yang berkaitan dengan teori dynamic efficiency. Teori ini 

berangkat dari pemikiran bahwa produsen harus dapat memangkas biaya yang 

mereka keluarkan. Jika mereka tidak bisa melakukan hal tersebut, maka tidak 

akan ada keuntungan bagi mereka untuk diinvestasikan pada kualitas barang dan 

jasa yang mereka perjualbelikan. Sebagai contoh seorang produsen sepatu A 

memproduksi sepatu berkualitas tinggi namun berharga mahal, sedangkan 

produsen sepatu B memproduksi sepatu berkualitas rendah dengan harga yang 

murah. Keduanya menggunakan merek sepatu XY. Oleh karena itu masyarakat 

tidak dapat lagi membedakan sepatu XY produksi A atau produksi B di pasaran. 

Hal ini akan membuat produsen A menjadi kesulitan untuk mendapat keuntungan 

yang sesuai dengan produk produksinya yang berkualitas tinggi namun dengan 

harga mahal, oleh karena itu maka produsen A pasti akan menghasilkan produksi 

sepatu dengan kualitas yang menurun. 
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Dengan demikian dapat dimengerti bahwa merek merupakan hal yang 

penting dalam dunia perdagangan baik bagi konsumen maupun bagi produsen. 

Merek merupakan identitas bagi sebuah produk. Merek menjadi atribut yang 

berkaitan dengan produk namun ia bukanlah bagian dari produk itu sendiri. Bagi 

produsen merek selain sebagai identitas akan produk produksinya, merek juga 

menjadi jaminan kualitas. Sebuah merek akan memberikan persepsi kualitas atas 

sebuah produk tanpa harus mengetahui spesifikasi detail pada produk tersebut. 

Ketika masyarakat melihat atau mendengar merek tersebut maka masyarakat 

sudah mengerti akan kualitas dari produk dengan merek tersebut. Sehingga 

seringkali, merek juga menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh konsumen 

ketika akan membeli sesuatu. 

Tujuan penggunaan merek adalah agar konsumen dapat mengetahui siapa 

yang memproduksi atau memperdagangkan barang tersebut. Dengan demikian, 

merek merupakan tanda bagi konsumen untuk dapat mengetahui dan menilai 

kualitas barang atau jasa tertentu berdasarkan pengalaman menggunakan merek 

tersebut. Berdasarkan hal inilah maka, suatu merek tertentu dapat memberikan 

pengaruh terhadap konsumen untuk selalu menggunakan merek tersebut karena 

konsumen merasa aman untuk menggunakan merek tersebut. Hal ini tentunya 

akan memberikan pengaruh terhadap keuntungan bagi sang produsen.
3
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Merek yang sudah memiliki reputasi akan berpotensi untuk ditiru atau 

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bersaing secara tidak sehat. Hal ini 

dikarenakan untuk membuat suatu merek menjadi merek terkenal maka 

dibutuhkan biaya dan waktu yang digunakan untuk melakukan promosi-promosi 

serta terus memperbaiki kualitas produk. Sedangkan dengan menyalahgunakan 

maupun meniru merek-merek terkenal tersebut pihak yang beritikad tidak baik 

tersebut mengharapkan keuntungan yang mudah dan cepat dengan menempel 

ketenaran merek-merek terkenal tersebut.  

Ketika suatu merek sudah menjadi merek terkenal akhirnya dapat 

memunculkan para kompetitor yang beritikad tidak baik (bad faith) untuk 

melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan berbagai cara termasuk 

melakukan penyalahgunaan merek pihak lain untuk mendapatkan keuntungan 

dagang dalam waktu yang singkat.
4
 Persaingan usaha tidak sehat adalah 

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau 

pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum.
5
  

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG), disebutkan hak atas merek 

adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang 
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terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek 

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak 

eksklusif memberi kewenangan bahwa hanya pemegang hak atas merek yang sah 

yang dapat menggunakan merek tersebut, sedangkan pihak lain tidak boleh 

menggunakan merek tersebut secara tanpa izin. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menggunakan 

jasa maupun membeli suatu produk, merek pun seringkali menjadi faktor 

pertimbangan. Dengan melihat merek suatu produk masyarakat bisa 

mendapatkan informasi mengenai produk tersebut serta mempertimbangkan 

mengenai kualitasnya. Oleh karena itu tidak mustahil suatu merek yang telah 

dikenal luas oleh konsumen ditambah lagi jika merek tersebut terkenal karena 

mutu dan harganya, kemudian diikuti, ditiru, bahkan mungkin dipalsukan oleh 

produsen lain yang melakukan persaingan curang.
6
 Tindakan penyalahgunaan 

merek persaingan usaha tidak sehat dengan menyalahgunakan merek kompetitor 

ini juga akan berpengaruh kepada masyarakat sebagai konsumen dari produk 

yang dipasarkan dengan menggunakan merek dagang tersebut. Dampak dari 

penyalahgunaan merek dalam persaingan usaha dapat juga menimbulkan 

masalah pelanggaran konsumen.  

Dunia perdagangan di Indonesia dewasa ini masih sering ditemukan 

terjadinya praktik pelanggaran merek dalam kegiatan bisnis yang dilakukan 
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mulai dari pedagang kaki lima hingga di dalam mal. Suatu merek yang telah 

memiliki reputasi ternama dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha beritikat 

buruk untuk digunakan secara tanpa izin untuk barang produksinya sendiri, 

sebagai contoh kasus adalah peredaran kosmetik palsu illegal yang terjadi 

ditengah-tengah masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yakni 

lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di 

Indonesia, mengeluarkan daftar kosmetik-kosmetik berbahaya, yang salah satu 

produk kosmetik yang masuk ke dalam daftar berbahaya tersebut adalah produk 

kosmetik bermerek Pond’s.
 7

 Pond’s adalah sebuah perusahaan produsen 

sekaligus juga merupakan nama merek produk krim kecantikan dan kesehatan 

yang merupakan sebuah perusahaan multinasional dibawah perusahaan 

Unilever.
8
 Dikutip dari website resminya, “Pond’s” sendiri saat ini hanya 

mengeluarkan produk-produk berupa pembersih wajah, krim pelembab dan 

pencerah wajah, pencerah wajah powder, pembersih makeup, rangkaian 

perawatan anti aging, rangkaian perawatan wajah untuk pria.
9
 Namun ternyata 

telah beredar produk-produk kosmetik berupa riasan wajah atau makeup seperti 

eyeliner, lipstick, serta eyeshadow dengan menggunakan merek Pond’s tanpa 

izin, baik dari pemilik hak atas merek tersebut maupun izin dari BPOM. Penulis 
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mencoba mengonfirmasi produk-produk tersebut merupakan benar produk yang 

dikeluarkan oleh Pond’s dengan mengontak layanan pelanggan Pond’s melalui 

surat elektronik (email) dan hasilnya didapati bahwa produk-produk tersebut 

bukanlah produk yang diproduksi secara resmi oleh Pond’s. 

BPOM menyatakan bahwa dalam produk-produk kosmetik illegal yang 

menggunakan merek Pond’s tersebut, telah ditemukan kandungan zat 

berbahaya.
10

 Perlu diketahui bahwa untuk membuat sebuah produk kosmetik 

atau perawatan kulit maka produk tersebut harus didaftarkan terlebih dulu ke 

BPOM. Terdapat serangkaian proses panjang yang harus dilalui agar sebuah 

produk memiliki ijin dan nomer registrasi dari BPOM. Proses yang dilalui 

umumnya berlangsung selama 1-3 tahun melalui proses dan tahapan-tahapan 

dimulai dengan validasi, formula, stabilitas produk, kandungan bahan yang 

dikandung apakah aman dan sesuai standar BPOM atau tidak, apakah lolos uji 

BPOM. Setelah semua rangkaian tahapan tersebut dilalui dan telah lolos uji 

baru kemudian BPOM akan mengeluarkan nomor registrasi tiap item produk 

dengan masing-masing 1 nomor registrasi.  

Posisi konsumen berada pada posisi yang lemah dalam kegiatan 

perdagangan jika dibandingkan dengan posisi produsen. Konsumen memiliki 

pengetahuan tentang produk yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan 

produsen sebagaimana produsen mengetahui proses pembuatan produk yang ia 

jual dari berupa bahan hingga menjadi hasil olahan. Hal ini membuat konsumen 
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akan rawan menjadi korban terhadap produsen-produsen beritikad buruk yang 

berupaya mendapat keuntungan dengan cara yang melawan hukum dan dapat 

merugikan konsumen. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin 

kesamaan kedudukan untuk setiap warga negara didalam hukum dan 

pemerintahan. Dengan demikian konsumen memerlukan suatu perlindungan 

untuk melindungi hak-haknya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), 

yang disebut dengan perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. Pada Pasal 4 Angka (1) UUPK, salah satu hak yang dimiliki 

konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya kasus pelanggaran merek 

seperti dalam kasus produk kosmetik Pond’s palsu tersebut yang menggunakan 

merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya 

dengan suatu merek terkenal dapat menimbulkan kebingungan kepada 

masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat yang terkecoh dapat menyangka 

bahwa produk kosmetik tersebut merupakan produk-produk yang dikeluarkan 

oleh perusahaan Pond’s Unilever yang sudah terkenal dan memiliki reputasi di 

masyarakat, tanpa ragu dapat membeli dan menggunakan produk tersebut yang 

ternyata palsu dan dapat mengandung zat berbahaya didalamnya. Dampak dari 

hal ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 
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Perbuatan pelanggaran terhadap hak merek oleh pelaku usaha dapat 

memberikan dampak yang  fatal bagi konsumen, hal ini disebabkan karena 

merek memiliki keterkaitan dengan kebutuhan konsumen.
 11

  Penggunaan 

merek dapat memberikan pengaruh terkait dengan pemakaian barang tertentu 

yang terindikasi memiliki kesamaan dengan merek yang telah ada, ataupun 

merek yang terindikasi merupakan merek palsu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

konsumen yang telah terbiasa menggunakan merek-merek tertentu akan 

mengalami kekecewaan karena mengkonsumsi secara keliru barang tertentu 

yang kualitasnya berbeda dengan yang diharapkan, lebih lanjut barang yang 

menggunakan merek palsu tersebut pastinya beredar dengan tanpa disertai 

dengan izin edar sehingga diragukan keamanannya. Dengan demikian bukan 

hanya kekecewaan yang dapat didapatkan konsumen, tetapi juga 

membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Sehingga dari 

penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran merek seperti itu adalah bertujuan untuk menjebak 

konsumen sehingga konsumen keliru dan mengira produknya adalah produk 

yang sama dengan merek lain yang telah mereka kenal. 

Oleh sebab itu perlu diketahui bagaimana perlindungan yang dimiliki 

konsumen apabila dirinya menjadi korban perbuatan pelanggaran merek oleh 

pelaku usaha serta bagaimana penyelesaian sengketanya, yang akan Penulis 

teliti dalam penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 
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Yang Dirugikan Akibat Pelaku Usaha Yang Tidak Jujur Menjual Barang 

Bermerek Palsu” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh 

pelaku usaha yang telah tidak jujur dalam menjual barang bermerek palsu? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan atas 

penjualan barang dengan merek palsu tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a) Untuk memahami perlindungan hukum yang dimiliki konsumen yang 

dirugikan oleh pelaku usaha yang menjual barang bermerek palsu. 

b) Untuk memahami upaya penyelesaian sengketa atas konsumen yang 

dirugikan atas penjualan barang bermerek palsu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan 

pengetahuan tambahan serta sebagai masukan bagi perkembangan ilmu 

hukum, khususnya pada bidang ilmu hukum perdata untuk mengetahui 

bagaimana penerapan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK). 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

Pemerintah dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen, serta menjadi acuan bagi hakim yang memutus 

perkara serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pengetahuan 

baru yang bermanfaat bagi masyarakat umum serta dapat membantu 

memberikan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan ataupun yang 

berkeinginan untuk meneliti dalam bidang serupa. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca mengikuti pembahasan materi yang 

disajikan dalam karya tulis ini, maka Penulis akan menguraikan secara singkat 

pokok-pokok dari setiap nomor penjelasan guna memberikan gambaran yang 

jelas. Penjelasan dibagi menjadi enam nomor yang berisikan sebagai berikut: 

 Bab I  Pendahuluan 

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima 

bagian yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 Bab II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung topik 

bahasan yang akan di teliti yakni tinjauan umum 

tentang hak atas merek. 
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 Bab III  Metode Penelitian 

Di dalam bab ini, dijelaskan metode yang digunakan di 

dalam penelitian yaitu metode pendekatan, jenis 

penelitian, tipe penelitian, sumber dan jenis data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

  Bab IV  Hasil Penelitian dan Analisis 

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan hal-hal 

penting yang menjadi objek penelitian. 

  Bab V  Penutup 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang 

telah dibahas dari Bab I. Di dalam bab ini juga Penulis 

akan menyertakan saran yang relevan dengan 

permasalahan. 
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