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I. ISSUES

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

mengenai hak cipta, hak cipta memiliki arti suatu hak eksklusif pencipta yang

timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Eksistensi hak cipta di Indonesia

merupakan sebuah kemajuan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual

dalam perkembangan hukum di era modern.1 Pentingnya keberadaan hak cipta

ini dikarenakan hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang

pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran vital dalam proses

pembangunan bangsa dan dalam memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan

apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Pada dasarnya hak cipta ada sebagai hak eksklusif pencipta, yang dimana

pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang melahirkan suatu ciptaan

atas inspirasinya yang dituangkan ke dalam suatu bentuk yang memiliki suatu

ciri yang khas dan bersifat pribadi. Dalam UU No 28 Tahun 2014, salah satu

karya sastra yang dilindungi oleh perundang-undangan adalah buku, pentingnya

perlindungan hak cipta terhadap buku salah satunya dikarenakan buku

merupakan salah satu objek Kekayaan Intelektual (KI) yang memberikan

sumbangsih terhadap usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di

Indonesia.2 Dengan adanya payung hukum yang melindungi buku sebagai objek

kekayaan intelektual, nyatanya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat,

masih banyak kasus-kasus pembajakan buku yang tentunya merugikan pencipta

dari buku tersebut. Kemajuan teknologi di era digital ini, justru memperluas

2 Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba dan Ida Ayu Sukihana “Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (e-book)
Di Indonesia.” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 (2020) hal. 1589-1597

1 Rantung, R. A. (2014). Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta. Jurnal Hukum Unsrat, II (1), 101–102.



pelanggaran hak cipta pada buku yang banyak di jual di banyak medium

e-commerce.

Penjualan karya cipta buku bajakan di medium e-commerce merupakan

suatu pelanggaran hak cipta yang sangat merugikan pencipta dari buku tersebut.

Padahal, dalam penjualan buku ciptaannya, pencipta memiliki hak penuh untuk

mendapatkan royalti/keuntungan atas pendistribusian, penggandaan, dan

penerbitan karya cipta buku tersebut. Dimana termuat juga dalam UU No 28

Tahun 2014 bahwa sejatinya terdapat 2 bentuk hak cipta yang dimiliki oleh

pencipta, yaitu, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diatur pada ketentuan

Pasal 5 dan Pasal 7 UU No 28 Tahun 2014 yang dapat disimpulkan bahwa hak

moral merupakan hak untuk diakui sebagai pencipta yang telah menciptakan

suatu karya cipta, Sedangkan hak ekonomi diatur pada ketentuan Pasal 8 hingga

Pasal 11 UU No 28 Tahun 2014, yang berarti hak ekonomi adalah hak pencipta

untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Keberadaan hak moral dan hak

ekonomi ini menghasilkan adanya hak eksklusif yang mengatur pihak mana

yang berhak memanfaatkan hak tersebut, tidak sembarangan pihak dapat

memperoleh keuntungan dari suatu karya cipta kecuali jika sudah mengantongi

izin dari penciptanya atau sah secara hukum dapat memanfaatkan hak tersebut

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Masalah pembajakan karya cipta buku memang sudah sangat marak

terjadi di tengah-tengah masyarakat sejak dulu. Dahulu pendistribusian karya

cipta buku bajakan hanya terbatas pada beberapa toko offline. Tantangan

pemberantasan pembajakan karya cipta buku saat ini lebih kompleks

dikarenakan atas hadirnya internet dan berbagai macam sarana e-commerce,

penjual dapat memasarkan hasil karya cipta yang dibajaknya secara masif dan

tidak terkontrol.

II. FACTS

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang

merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan. Hak cipta mencakup perlindungan pada karya tulis yang

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Perlindungan Hak Cipta yaitu

seumur hidup pencipta ditambah 70 Tahun.3 Hak Cipta diatur dalam UU No.28

tahun 2014.

Dalam sebuah platform e-commerce pastinya terdapat syarat dan

ketentuan mengenai jenis barang apa saja yang diperbolehkan untuk dijual

kepada pelanggan. Syarat dan ketentuan serta panduan tersebut menjadi acuan

utama para penjual dalam berjualan di e-commerce tertentu. Salah satu

e-commerce yang kian banyak digunakan pada 3 tahun terakhir dikalangan

milenial yaitu Shopee. Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang

berkantor pusat di Singapura yang memiliki cabang di Indonesia. Di awal

pandemi COVID-19, e-commerce yang mempermudah kegiatan berbelanja

masyarakat. Shopee memiliki kebijakan terkait produk apa saja yang dilarang

untuk dijual serta ketentuan lain termasuk melarang para penjualnya untuk

menjual produk imitasi sebab penjual seharusnya hanya mendaftarkan produk

asli. Saat ini, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual kian marak di e-commerce

baik dari produk pakaian, buku, hingga alat-alat elektronik. Terlebih kepada

penjualan buku-buku yang membuat para penulis marah akan adanya penjualan

buku palsu sebab buku palsu tersebut dapat dibandrol dengan dibawah harga

pada umumnya. Shopee sebagai e-commerce memiliki kebijakan bahwa penjual

tidak boleh menjual produk sebagai berikut :

1. Menjual produk yang men  gandung merek dagang produk

terdaftar tanpa izin dari pemegang dagangan tersebut

2. Menjual produk dengan merek dagang yang sudah terdaftar tanpa

izin dari pemilik merek tersebut

3. Menjual produk dengan merek tertentu dibawah harga standar

yang sudah ditetapkan oleh pemilik merek tersebut

4. Menjual produk dengan hak distribusi eksklusif yang hanya

diperdagangkan melalui sistem MLM (Multi Level Marketing)4

Untuk melindungi HAKI, Shopee akan menghapus produk berdasarkan

laporan dari pemilik merek terkait, sehingga penjual yang melanggar akan

4Shopee. Kebijakan Daftar Produk.
3 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM RI. Hak Cipta.



mendapatkan poin pinalti. Namun apakah kebijakan tersebut merupakan langkah

tepat dimana pihak e-commerce harus mendapatkan laporan dari pemilik dan

bukan pihak e-commerce yang mengawasi keberjalanan penjualan di platform

tersebut? Apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

III. REGULATIONS

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU

7/2014)

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(UU 8/1999)

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU 11/2008)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012)

IV. ANALYSIS

Kasus pembajakan yang ada di Indonesia semakin marak ditemukan,

mulai dari pembajakan musik, film, ilmu pengetahuan, karya sastra, dan

lain-lain. Saat ini, Indonesia menempati urutan ketiga dengan kasus pembajakan

terbanyak di dunia. Hal ini juga didukung dengan adanya kemajuan teknologi

dan informasi di Indonesia, yang mana justru menyebabkan meningkatnya kasus

pembajakan setiap tahunnya.5 Marketplace merupakan suatu medium yang

menjadi tempat dimana banyak terjadi transaksi jual beli karya sastra hasil

bajakan. Marketplace merupakan sebuah wadah komunikasi elektronik yang

dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan secara elektronik. Di dalam

5 Poetri Arsyanta Pangabean, “Perlindungan Hak Cipta atas Buku dari Tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis
Kota Malang”, 2018.



marketplace, terdapat pihak penyedia layanan yang mengelola platform online

bagi mitra/merchant untuk dapat melaksanakan transaksi jual-beli barang

dengan hubungan hukum sebagai landasannya.

Hubungan hukum yang dimaksud dalam hubungan antara pihak-pihak

tersebut adalah adanya suatu perjanjian. Perjanjian terlahir dari sebuah

kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan memberikan

kepastian bagi para pihak terlibat. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik bahwa “Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan

kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan

yang dilakukan oleh para pihak.”. Maka, keabsahan dari perjanjian antara pihak

marketplace dan merchant mengandung hak dan kewajiban yang harus dipatuhi

oleh kedua belah pihak. Sesuai juga dengan apa yang diamanatkan Pasal 1338

ayat (1) KUHPerdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku

sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Kasus pembajakan pada medium marketplace ini salah satunya terjadi

pada penulis Tere Liye yang karya sastra buku ciptaannya dijual pada medium

marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain dengan harga Rp

20.000 hingga Rp 30.000 yang dapat dipastikan bahwa buku-buku tersebut

merupakan buku hasil bajakan yang tidak memiliki izin untuk diperjualbelikan

sehingga tentunya melanggar hak ekonomis dari Tere Liye sebagai penulis yang

sudah seharusnya mendapatkan manfaat dan juga keuntungan dari diperjual

belikannya karya sastra buku ciptaannya.
6Perlindungan terhadap karya sastra yang diakomodir oleh

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan wujud dari

kepastian perlindungan kepada pencipta terhadap karyanya yang juga

merupakan implementasi bentuk apresiasi dan juga penghargaan secara

ekonomisnya. Dijelaskan pada Pasal 5 UU Hak Cipta bahwa pencipta memiliki

hak atribusi yaitu hak untuk mengatur mengenai pencantuman nama pada

karyanya dan juga hak integritas yaitu hak untuk mempertahankan karyana atau

6 Jawahir Gustav Rizal, “Berkaca dari Kritik Tere Liye soal Buku Bajakan, Ini Faktor yang Mendorong Pembajakan
Buku Kerap Terjadi”, (Kompas.com, 27 Mei, 2021).



melarang pihak lain untuk menggubah baik sebagian maupun seluruh karya

ciptaannya tersebut. Pelanggaran hak cipta pada penjualan karya sastra ini

merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan juga hak moral dari pencipta

karya sastra tersebut. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) UU Hak

Cipta adalah untuk melakukan:

a. Penerbitan Ciptaan;

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c. Penerjemahan Ciptaan;

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

f. Pertunjukan Ciptaan;

g. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan; dan

i. Penyewaan Ciptaan

Diperlukan perjanjian pengalihan hak cipta anatara Pencipta dan

Pemegang Hak cipta apabila ingin melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana

yang disebutkan oleh Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta tersebut. Penjualan karya

sastra bajakan pada medium marketplace berupa buku diperjual belikan oleh

banyak penjual dengan harga yang murah. Dijelaskan pada Pasal 9 ayat (2) UU

Hak cipta “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak

Cipta.” Pasal 9 ayat (3) “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang

Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara

Komersial Ciptaan.” Hak tersebut memperjelas bahwa terdapat aturan bahwa

hanya distributor atau penjual resmi yang memiliki perjanjian dengan pemegang

hak cipta yang boleh menjualnya. Eksistensi UU Hak Cipta bertujuan untuk

mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaan seorang pencipta secara

ilegal dan juga memberikan perlindungan hukum atas hak-hak Pencipta beserta

karya ciptaannya.

Kemajuan teknologi dan informasi pada era digitalisasi ini berdampak

terhadap mudahnya pelanggaran kekayaan intelektual dari sebuah karya.

Pembajakan dan pemasaran buku bajakan lebih mudah dilakukan dengan adanya



medium marketplace. Perlu dilakukan perjanjian yang memuat kesepakatan

antara pihak mitra/merchant dengan pihak marketplace yang berisikan

ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban dari dua belah pihak. Pihak marketplace

wajib untuk mengetahui detail atau spesifikasi dari barang atau jasa yang

diperjualbelikan oleh pihak merchant.dalam hal ini, apabila merchant menjual

karya sastra pada medium marketplace maka sudah seharusnya pihak

marketplace mengetahui keaslian dari karya sastra tersebut.

Diatur pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) bahwa kegiatan atas hak

ekonomi suatu karya cipta yang dilakukan tanpa izin merupakan suatu tindak

pidana terhadap hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini apabila pihak

marketplace dan pihak mita/merchant yang sepakat untuk menjual karya sastra

bajakan tersebut, maka sudah sepatutnya kedua belah pihak dapat

mempertanggung jawabkan hal tersebut hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 10

UU Hak Cipta bahwa “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan

penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau

Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Pertanggung jawaban

pihak marketplace juga diatur dalam Pasal 114 UU Hak Cipta yang berbunyi

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya

yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau

penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di

tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta

rupiah).”

Dalam menghadapi maraknya kasus pembajakan karya sastra di

Indonesia, diperlukannya komitmen dari pihak marketplace sebagai pihak

pengelola untuk membuat sebuah standar operasional dari kegiatan perdagangan

yang dilakukan oleh mitra/merchant di dalamnya yang memuat ketentuan bahwa

barang atau jasa yang diperjualbelikan merupakan barang yang sah di mata

hukum dan juga bisa dijamin keoriginalitasannya. Pihak marketplace seharusnya

juga dapat membersamai mitra/merchant dalam hal melakukan kontrol terhadap

barang apa saja yang dijual oleh mitra/merchant dalam medium marketplace

tersebut, sehingga nantinya transaksi jual-beli yang terjadi pada medium



marketplace tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di

Indonesia.

V. CONCLUSION

Mengacu pada pengertian hak cipta yang tertera pada Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC), hak cipta merupakan hak eksklusif yang

dimiliki oleh pencipta yang timbul secara otomatis dengan dasar prinsip

deklaratif setelah diwujudkannya suatu ciptaan secara nyata sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. UU 28/2014 mengatur terkait jenis

ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta, yang mana salah satunya adalah

karya sastra seperti buku. Saat ini, penjualan buku dipermudah dengan adanya

perkembangan teknologi yang memberikan akses bebas kepada siapapun untuk

melakukan kegiatan jual-beli, yaitu melalui media e-commerce seperti Shopee,

Tokopedia, dan marketplace lainnya. Meskipun begitu, muncul suatu

permasalahan baru dimana dengan akses tanpa batas dan pengawasan yang

kurang tegas, marak terjadi penggandaan dan pembajakan buku oleh pihak tidak

bertanggungjawab guna mengambil keuntungan pribadi. Melihat bahwa buku

adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta, maka penggandaan dan pembajakan

buku tanpa menghormati hak eksklusif seperti hak ekonomi dan hak moral

pencipta merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang perlu ditindaklanjuti

oleh pemerintah dan para penegak hukum itu sendiri.
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Peran Safe Harbor Policy dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
dalam Platform E-Commerce Berbasis User Generated Content

By: Abdullah Royyan, Arghea Nurazlia, Edward Jeremiah

I. LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, NKRI (Negara Kesatuan

Republik Indonesia) memikul tanggung jawab dalam kewajiban menyelenggarakan

kehidupan masyarakat yang tentram, aman, dan damai dengan diatur oleh hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun 1945 yang menempatkan kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) sebagai negara hukum (rechtsstaat), maka setiap jalannya aktivitas dalam

kehidupan masyarakat Indonesia wajib untuk mendapatkan kepastian hukum. NKRI

melalui perantaraan pemangku kebijakan merumuskan suatu peraturan hukum

nasional yang mengatur mengenai jalannya kegiatan perdagangan yang dilakukan

secara daring atau biasa disebut e-commerce.

Sektor e-commerce di Indonesia terus bertumbuh dalam beberapa tahun

terakhir, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 34,10% usaha yang

melakukan kegiatan e-commerce hingga 15 September 2022. Persentase itu

meningkat dibandingkan pada 31 Desember 2021 yang sebesar 32,23%. Pertumbuhan

pesat ini menjadi salah satu pelopor dari adanya perubahan peran pengguna dalam

mengoperasikan platform e-commerce itu sendiri. Pengguna (user) sebelumnya hanya

berperan sebagai penerima informasi terkait media dan marketing secara pasif, tetapi

kini mayoritas pengguna dapat menjadi kontributor pada suatu konten, yang

umumnya disebut sebagai User Generated Content (UGC). User Generated Content

(UGC) sendiri didefinisikan sebagai kontribusi asli yang dihasilkan oleh pengguna

platform, diekspresikan dalam sejumlah media yang berbeda (seperti fisik objek,

rekaman suara, kode komputer, dan desain grafis), dan dibagikan secara luas dengan

pengguna lain dan/atau dengan perusahaan (O’Hern, 2013). Potensi e-commerce yang

kemudian menjadi salah satu pasar yang menjanjikan untuk pengembangan bisnis

dengan model marketplace seperti UGC, dapat melibatkan masyarakat untuk

mempromosikan, memperjual-belikan, serta membuat ulasan dari produk-produk

yang berkaitan dalam berbagai situs e-commerce. Metode transaksi yang terdapat di



dalam suatu marketplace umumnya melibatkan pihak ketiga, yakni pihak penyedia

platform, dalam rangka memudahkan para pengguna untuk melaksanakan kegiatan

yang telah disebutkan sebelumnya.

Keterlibatan dari penyedia platform tentunya menciptakan manfaat bagi

masyarakat sebagai pengguna platform untuk dapat membuka peluang usaha

seluas-luasnya. Namun, hal tersebut juga menimbulkan resiko terjadinya berbagai

pelanggaran, terutama dalam aspek hak kekayaan intelektual, yang salah satunya

merupakan hak merek. Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)

mengutip bahwa masalah merek di Indonesia memegang peranan penting di dalam

ekonomi Indonesia, terutama hal yang berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha

industri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.1 Salah satu permasalahan

yang sering terjadi dalam keberjalanan sistem UGC dalam berbagai platform

e-commerce adalah tersebarnya barang-barang hasil pelanggaran hak merek yang

berimplikasi pada timbulnya problematika hukum terhadap perlindungan hak

kekayaan intelektual, yaitu hak merek dalam e-commerce. Berkaitan dengan

permasalahan ini, diperlukan suatu regulasi yang mengatur terkait perlindungan hak

kekayaan intelektual dalam platform e-commerce.

Dalam rangka pencegahan serta penanganan permasalahan tersebut,

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah merilis Surat Edaran

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016

tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant)

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbentuk User Generated Content

(UGC) atau yang dikenal dengan sebutan Safe Harbor Policy. Dengan adanya Safe

Harbor Policy akan terciptanya perlindungan hukum bagi penyedia platform,

pedagang (merchant), dan pengguna platform dengan memastikan batasan tanggung

jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem

elektronik.

II. RUMUSAN MASALAH

A. Bagaimana pemisahan pertanggungjawaban hukum kekayaan intelektual antara

pelaku usaha e-commerce dan platform penyedia?

1 Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional,
Bandung : Refika Aditama, 2000, hal 23.



B. Implementasi pertanggungjawaban hukum penyedia platform dan pengguna

platform e-commerce dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan HAKI

dalam lingkup e-commerce.

III. ANALISIS

Total transaksi e-commerce menunjukkan perkembangan yang positif. Bank

Indonesia (BI) mencatat, sepanjang semester I-2022, total nilai transaksi e-commerce

mencapai Rp 227,8 triliun, atau naik 22,1% dari periode sama tahun sebelumnya. Dari

sisi volume pun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Di mana, sepanjang

Januari-Juni 2022, total volume transaksi e-commerce tercatat 1,74 juta transaksi atau

tumbuh 39,9% yoy.2 Salah satu faktor yang menjadi alasan dari perkembangan total

transaksi e-commerce adalah adannya regulasi yang pasti, regulasi ini ditujukan untuk

melindungi pelaku usaha dan platform dari pelaku usaha tersebut. Pun disebutkan

dalam UU ITE bahwa yang disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik adalah

setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang

menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara

sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk

keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Jika dikaitan dengan platform

e-commerce maka tidak dapat dipungkiri bahwa penyedia platform e-commerce juga

termasuk ke dalam bagian penyelenggara sistem elektronik, sebab secara normatif

platform e-commerce dimanfaatkan oleh berbagai pihak tersebut. Sedangkan konten

pada platform e-commerce tersebut dikategorikan sebagai Informasi Elektronik. Oleh

karena itu, harus ada pemisahan tanggung jawab antara pelaku usaha dan platform

dari pelaku usaha tersebut.

Amerika Serikat memiliki sebuah doktrin yang bertujuan agar penyelenggara

sistem elektronik dapat pula melakukan penegakkan hukum hak cipta pada

konten-konten yang tersebar pada sistemnya, yaitu safe harbor. Dalam Digital

Millenium Copyright Act (DMCA), sesuai dengan putusan dalam kasus Ellison v.

Roberston bahwa pasal 512 DMCA mengatur terkait dilahirkannya doktrin safe

harbor dalam pembatasan tanggung jawab kepada penyelenggara sistem elektronik

jika penyelenggara tersebut telah melakukan langkah- langkah preventif.3 Ketentuan

3 Ellison v. Robertson, 189 F Supp. 2d 1051, 2002, United States Distric Court, C.D. California.
2 Kontan.co.id, Transaksi E-Commerce Melonjak 22,1% di Semester 1-2022, Diakses pada 25 Januari 2023



lain yang berisi doktrin safe harbor dalam hukum positif Indonesia tertuang pada

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top)(“SE

3/2016”) dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun

2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant)

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang berbentuk UGC

(“SE 5/2016”).

Salah satu langkah preventif dilakukan oleh platform e-commerce Tokopedia.

Tokopedia sudah mengatur apa-apa saja yang kemudian diperbolehkan dan tidak

diperbolehkan dalam Syarat dan Ketentuan Mitra, bahkan dalam implementasi dari

doktrin safe harbor tersebut juga mengamanatkan di bagian poin I yang berbunyi

“Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan,

direktur, dan karyawan) adalah tidak bertanggung jawab, dan Pengguna setuju untuk

tidak menuntut Tokopedia bertanggung jawab, atas segala kerusakan atau kerugian

(termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau

kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak

langsung”. Sehingga, jika terdapat aduan dari konsumen, e-commerce dengan Safe

Harbor yang mana disini adalah Tokopedia, akan terbebas dari tuduhan yang dibuat

oleh merchant.

IV. KESIMPULAN

Pertumbuhan sektor e-commerce tentunya mengubah berbagai aspek dalam

penggunaan platform itu sendiri, salah satunya adalah dengan adanya perubahan

peran pengguna dalam mengoperasikan platform tersebut, yang ditunjukkan dengan

adanya keberadaan dari User Generated Content (UGC). Pelaksanaan e-commerce

dengan menggunakan prinsip UGC tentunya menimbulkan berbagai dampak, baik

maupun buruk, yang salah satunya ditunjukkan dengan rentan terjadinya pelanggaran

dalam aspek HAKI di berbagai platform e-commerce. Untuk menindaklanjuti

permasalahan tersebut, dibuat suatu regulasi untuk menangani permasalahan terkait

yang dikenal sebagai Safe Harbor Policy, yang berguna untuk menciptakan suatu

pemisahan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan

platform e-commerce itu sendiri, yang telah diimplementasikan oleh



platform-platform e-commerce di Indonesia untuk mencegah berbagai permasalahan,

yang mencakup permasalahan HAKI di dalamnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis
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OPTIMALISASI PENINDAKAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN 

HUKUM TERKAIT MARAKNYA BARANG PALSU OLEH PELAKU 

USAHA E-COMMERCE 
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LATAR BELAKANG 

 Di era revolusi industry 4.0 generasi muda sekarang bukan lagi bersaing 

secara fisik namun persaingan lebih mengedepankan ide kreatif dan inovatif di 

dunia industry digital. Salah satu produk dari perkembangan revolusi industry 4.0 

ialah E-Commerce atau belanja secara daring, semenjak adanya E-Commerce 

segala hal menjadi lebih mudah terutama di bidang ekonomi, para pelaku usaha 

tidak perlu lagi datang untuk bertemu untuk kelangsungan transaksi. Para pelaku 

usaha dan para konsumen  hanya perlu memanfaatkan gadged mereka masing-

masing untuk mendapatkan keperluan yang dibutuhkan. 1Namun disisi lain E-

Commerce sendiri masih banyak perlu pengembangan yang lebih baik, karena  

luasnya skala transaksi e-commerce, menggunakan teknologi informasi untuk 

mendorong batas-batas transaksi tradisional, telah menjadi masalah hukum.  

Masalahnya adalah perlindungan hak kekayaan intelektual dalam 

perdagangan elektronik. Terutama dalam hal melindungi hak merek dagang dalam 

e-commerce. Masalah merek dagang e-commerce tercermin dalam menjamurnya 

produk-produk pelanggar merek dagang di platform e-commerce dalam bentuk 

marketplace. Sebagaimana dikemukakan oleh Adrian Sutedi, meskipun UU Merek 

sendiri mengatur tentang perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar, namun 

pada kenyataannya masih terdapat persamaan/kesamaan/peniruan/pemalsuan antar 

                                                
1 Andrean Nata Giantama, Munawar Kholil, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA 
PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM MARKETPLACE Jurnal Privat 
Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020 hal 22  
https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/40358/26537 

 

  

 



merek baik secara prinsip maupun seluruhnya tanpa seizin pemilik (Adrian Sutedi, 

2009:91).  yang meliputi kasus terkait merek, kasus hak cipta, kasus hak paten dan 

kasus rahasia dagang. 2Sebagai contoh Ada kasus terkait perlindungan hukum 

terhadap pemilik merek dalam e-commerce melalui marketplace, yaitu kasus 

pemilik merek PAPILUZ PT Global Neo Trend berdasarkan nomor registrasi 

merek IDM000614243 dan IDM000618405. terdaftar di Direktorat Jenderal 

Kementerian Kekayaan Intelektual dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

dipalsukan dan diperdagangkan secara ilegal di salah satu pameran utama di 

Indonesia. Dimiliki oleh PT Global Neo Trend, produk PAPILUZ dijual dengan 

harga yang tidak sesuai dengan harga produk industri, sehingga ada argumentasi 

kuat bahwa barang tersebut bukan barang asli. 

Data juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap 

perlindungan hak kekayaan intelektual masih lemah. Menurut Laporan Khusus 301 

Kantor Perwakilan Dagang AS, Indonesia merupakan salah satu dari 11 negara di 

dunia yang paling sering melanggar hak kekayaan intelektual  

Menurut kajian Masyarakat Anti Pemalsuan Indonesia (MIAP) dan Universitas 

Indonesia (UI), kerugian perdagangan barang palsu di Indonesia mencapai Rp 65,1 

triliun pada tahun 2014 Berdasarkan informasi tersebut, maka tidak heran jika 

Indonesia masuk dalam Priority Watch List World Intellectual Property 

Organization (WIPO). 

 Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade 

Representative (“USTR”) merilis daftar pasar terkenal berisikan e-commerce dan 

pasar fisik yang dianggap memfasilitasi dan meraup keuntungan dari pemalsuan 

merek dagang pada tahun 2021. Hasilnya, USTR berhasil mengidentifikasi 42 e-

commerce dan 35 pasar fisik di seluruh dunia yang dinilai memfasilitasi penjualan 

                                                
2 Rahman Syawal Rusman PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DALAM 
PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI MARKETPLACE ISBN: 978-979-3599-13-7 hal 178 
https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1355/928 

 

 

 



barang-barang palsu dari Amerika serikat. Barang palsu yang ditemukan berasal 

dari kategori yang beragam seperti pakaian, aksesori, buku, dan lain sebagainya. 

 

Dilihat dari data diatas merebaknya barang palsu  di platform E-Commerce 

merupakan permasalahan yang lumayan rumit karena penyebaran barang palsu 

menjadi  sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang cenderung lebih memilih 

barang palsu dibandingkan dengan barang asli karena dengan harga yang lebih 

terjangkau namun sudah mendapatkan manfaat yang serupa dengan membeli 

barang asli dan, masyarakat pada umumnya tetap mendapatkan kepuasan karena 

barang yang palsu yang dibeli mirip dengan aslinya, hal ini mendorong produsen 

barang palsu untuk memproduksi dan mendirikan industry sendiri.jelas termasuk 

dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual dan menimbulkan kerugian, maka dari 

itu platform E-Commerce perlu menindak lanjuti para pelaku usaha yang terdapat 

didalamnya yang melakukan pelanggaran untuk mengurangi penyebaran barang 

palsu di platform E-Commerce.  

 

ANALISIS  

terkait efektivitas dalam penindakan para penyedia platform E-Commerce 

kewalahan dalam menindak semua pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. 
3Dirjen HKI Kemenkumham  Freddy Haris mengungkapkan mengapa 

permasalahan ini bisa terjadi Karena dalam penindakannya sesuai dengan regulasi 
4UU No.16 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis masuk dalam delik 

aduan. Hal ini menjadi kelemahan dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi 

tak sebanding dengan yang diadukan maka dari itu diperlukan pengecekan secara 

berkala. Namun mengacu pada 5Pasal 22 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2019 tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada dasarnya platform E-

Commerce memiliki tanggung jawab atas konten informasi yang berada dalam E-

Commerce termasuk konten informasi penjualan illegal dan E-Commerce akan 

                                                
3 https://kumparan.com/yolandaamorita/pertanggungjawaban-e-commerce-dalam-jual-
beli-barang-kw-1zQyRr7UFBX 
 
4 Undang-Undang No.16 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis 
5 Pasal 22 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 



bertanggung jawab terkait pelanggaran konten informasi penjualan dan 

menanggung konsekuensi terkait dampak yang ditimbulkan.  

Pengaturan tanggung jawab pengelolaan platform sendiri juga tertuang 

dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan 

Pedagang Berbentuk Usaha Melalui Elektronik . sistem (e-commerce). User 

Generated Content (Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang 

Batasan dan Tanggung Jawab E-Commerce), dalam huruf Romawi V huruf C 

angka 2, diatur : 

1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan system elektronik dan 

pengelolaan konten didalam platform secara andal, aman dan 

bertanggung jawab 

2. Ketentuan huruf (a) diatas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan 

terjadinya kesalahan atau kelalaian dari pihak merchant atau 

pengguna platform 
6Pasal 83 Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis jelas 

dilindungi kepada pemilik merek atau penerima lisensi sebagai pihak yang 

berwenang, dengan ketentuan pemilik merek dapat menggugat merek yang tidak 

sah tersebut perlindunganya ialah : 

1. Memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan 

2. Menghentikan segala perbuatan yang berkaitan dengan merek 

tersebut 

Namun juga harus memerhatikan Safe Harbour Policy, yang dimaksud 

dengan Safe Harbour Policy ialah kebijakan pemerintah yang memisahkan 

tanggung jawab penyedia situs jual beli daring dengan penjual yang menggunakan 

jasa mereka. Maksudnya ialah E-Commerce tidak secara langsung diperkarakan 

terkait adanya pelanggaran konten informasi penjualan illegal.  

 Regulasi yang mendukung hal ini ialah yaitu 7Pasal 22 Ayat (2)Tahun 2019, 

yang menyebutkan bahwa ketentuan  ayat  di atas tidak berlaku apabila pihak toko 

online menghapus tautan elektronik dan/atau konten informasi elektronik ilegal 

                                                
6 Lihat Pasal 83 Undang-undang MIG 
7 Lihat Pasal 22 Ayat (2) Tahun 2019 



secara cepat setelah menerima informasi atau mengetahuinya Selain itu, penjelasan 

Pasal 22(2) mendefinisikan kata "segera bertindak" sebagai perintah untuk "segera 

bertindak" setelah mengetahui adanya konten data elektronik yang tidak sah atau 

menerima pemberitahuan dari pihak lain. Terdapat prosedur yang dapat dilakukan 

oleh platform E-Commerce yaitu melakukan take down terhadap konten illegal 

tersebut, jika suatu platform mengetahui adanya pelanggaran konten informasi 

penjualan illegal namun mengabaikan dan tidak menindak lanjutinnya maka 

platform E-Commerce tersebut dianggap turut serta dalam pelanggaran hak 

kekayaan intelektual (HKI).  8Bahkan platform E-Commerce dapat dituntut dengan 

pelanggaran9 Pasal 55 KUHP jika terindikasi 2 hal, Pertama tidak merespon atau 

mengabaikan atas pelanggaran HKI yang berada di platformnya, kedua jika pihak 

platform telah mengetahui adanya pengaduan terkait pelanggaran namun tidak 

menindak lanjutinnya. Maka dalam hal ini laporan pidana dapat ditujukan kepada 

para pelaku usaha yang berada dalam platform E-Commerce maupun platform itu 

sendiri.  

 Menurut Fajar Budiman Senior Associate K&K Advocate untuk menangani 

kasus dari sisi merek, proses pengadaan barang bisa dilakukan dengan menyiapkan 

fasilitas sebagai proses penjaringan dan pengecekan tahap pertama terkait produk-

produk yang terindikasi melanggar merek, misal untuk produk-produk komersial 

yang sering dilakukan pelanggaran yaitu nike bisa difilterisasi secara berkala terkait 

apakah harga yang dicantumkan oleh para penjual sudah sesuai dengan standar 

yang ada. Dan juga setiap platform melakukan pengecekan apakah Indonesia 

mengizinkan barang-barang tersebut diperjualbelikan di Indonesia, maka dari itu 

diperlukan langkah untuk mengidentifikasi untuk mengantisipasi terkait 

pelanggaran yang terjadi.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Di Indonesia, masalah perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang 

adalah penyedia platform atau marketplace tidak dihukum jika memfasilitasi 

                                                
8 https://www.hukumonline.com/berita/a/barang-palsu-dan-langgar-kekayaan-
intelektual-di-e-commerce--tanggungjawab-siapa-lt5f12739537073/ 
 
9 Pasal 55 KUHP 



penjualan produk palsu. Juga di pasar ada keluhan secara alami, pemilik hak merek 

harus mendaftarkan halaman toko online atau tautan situs web satu per satu, 

kemudian penghapusan atau penghapusan tautan situs web tersebut dilakukan. Hal 

ini tidak mempengaruhi pencegahan penyebaran penjualan produk palsu. Platform 

penyedia memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran konten informasi 

penjualan illegal namun juga tidak serta merta E-Commerce yang bersangkutan 

memiliki tanggung jawab penuh jika sudah melakukan penindakan yang sesuai 

prosedur karena luasnya skala transaksi di jejaring internet menyebabkan tidak 

adanya efek jera para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran meskipun sudah 

diambil langkah untuk melakukan take down akun pelaku usaha yang melanggar.  

terlebih lagi berdasarkan UU No.16 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi 

geografis masuk dalam delik aduan. Hal ini menjadi kelemahan. Langkah yang 

paling efektif untuk mengurangi pelanggaran ini maka dilakukan antisipasi tahap 

pertama untuk memfilter dan mengidentifikasi produk yang terindikasi terkena 

pelanggaran hak kekayaan intelektual. Perlu diatur tanggung jawab hukum 

penyedia platform dalam UU ITE karena membiarkan barang yang dilanggar pada 

platform yang mereka kelola, meskipun pengguna mengunduhnya. Ini adalah cara 

untuk memastikan prinsip keadilan dan kejujuran dalam pengelolaan pasar. Dengan 

demikian, ada landasan hukum pertanggungjawaban hukum atas kesalahan dan 

kelalaian pengelolaan platform yang mengakibatkan kerugian.  

Pihak yang dirugikan dengan tersebarnya barang palsu dapat mencari tiga 

alternatif solusi lainnya. Opsi pertama bisa melalui gugatan perdata di hadapan 

Pengadilan Niaga. Tuntutan ganti rugi dapat berupa tuntutan ganti rugi dengan 

berakhirnya suatu tindakan atau kegiatan (pembuatan, distribusi dan/atau 

perdagangan barang dan/atau jasa yang disebutkan). Pilihan lain adalah mediasi. 

Proses ini sangat menarik bagi para pedagang. Nantinya, tindak pidana alternatif 

tersebut akan dilakukan sebagai tindak pidana aduan dalam proses penyidikan 

berdasarkan laporan/pengaduan kepada penyidik Kepolisian atau PPNS DJKI 

(Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). 
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Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Di E-Commerce Terhadap 

Peniruan Merek Pada Produk Skincare 

Jenal Aripin 

ALSA Local Chapter Universitas Diponegoro 

 

LATAR BELAKANG MASALAH 

Berkembangnya teknologi secara cepat berpengaruh terhadap berbagai segi kehidupan 

manusia. Salah satunya adalah pada bidang usaha yang terpengaruh akibat perkembangan 

teknologi, terutama internet. Dengan berkembangya internet, praktek perdagangan berubah 

dengan adanya konsep jual beli tanpa tatap muka yang disebut sebagai e-commerce1. 

Ecommerce sendiri merupakan pihak ketiga yang menyediakan platform untuk transaksi antara 

penjual dan pembeli tanpa tatap muka. Di Indonesia, beberapa pihak yang menyediakan 

platform tersebut di antaranya adalah Shoope, Tokopedia, Bukala Lapak, Blibli, dan lain-lain. 

Konsep e-commerce ini mempermudah pembeli dan penjual untuk bertemu sehingga menjadi 

populer mulai dari tahun 2013 dan berkembang secara pesat pada tahun 2019 hingga tahun 

2022, di mana catatan transaksi pada tahun 2022 melalui e-commerce sebanyak 206,8 triliun 

dalam satu tahun yang meningkat sebanyak 56,9% dari tahun 20212. Salah satu produk yang 

sangat diminati di e-commerce adalah skincare atau serangkaian produk perawatan kulit. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center (KIC) dengen Kredivo dari 

sample 5 market place e-commerce terbesar di Indonesia, skincare sebagai bagian dari kategori 

Kesehatan dan kecantikan menempati posisi ketiga transaksi terbanyak dengan jumlah 

transaksi sebesar 13,9% setelah kategori pulsa dan voucher serta fesyen dan aksesoris3. 

Banyaknya penggunaan e-commerce perlu dibarengi dengan hukum dan penegakannya 

yang optimal supaya terjadi persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen yang 

baik. Salah satu hukum yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hak kekayaan intelektual 

 
1 Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, 2014 “Pelaksanaan Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-undang Nomor 
11 Tahun 2008, Jurnal IUS, Volume 2, Nomor 5, Agustus, hlm.385-386 
2 Graha Nurdian “Data Ecommerce Indonesia 2022”. Diakses pada pukul 17:04 tanggal 20 Januari 2022 melalui 
Data E-commerce Indonesia 2022 (2 Tahun Pandemi) | Graha Nurdian 
3 Databoks I”ni Produk yang Paling Banyak Dibeli di E-Commerce”. Diakses pada pukul 17:16 tanga; 20 Januari 
2022 melalui Ini Produk yang Paling Banyak Dibeli di E-Commerce (katadata.co.id) 
 

https://grahanurdian.com/data-e-commerce-indonesia-2022/
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/03/ini-produk-yang-paling-banyak-dibeli-di-e-commerce
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terhadap pemasaran yang dilakukan di e-commerce yang bernilai ekonomis. Jenis hak 

kekayaan intelektual yang sangat dekat dengan pemasaran produk/jasa adalah Merek. Merek 

sendiri merupakan perlindungan terhadap terhadap grafis yang menjadi logo atau ciri pada 

suatu produk/jasa yang pengaturannya ada pada UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis (UU Merek). Merek bernilai ekonomis karena melambangkan identitas dan 

kepercayaan terhadap suatu produk/jasa. Khususnya terhadap produk skincare, Merek ini 

menjadi faktor yang sangat menentukan konsumen untuk membeli produk. 

Merek pada produk skincare menjadi sangat penting dalam pemasaran produk di e-

commerce. Hal ini karena di e-commerce pelanggan tidak dapat melihat dan mencoba secara 

langsung terhadap produk, sehingga Merek menjadi faktor yang menentukan bagi konsumen 

untuk membeli produk. Terhadap produk-produk yang Mereknya telah diketahui oleh publik, 

tentu saja konsumen sudah bisa mengetahui kualitas dari produk tersebut. Hal inilah menjadi 

masalah terhadap penjualan skincare di e-commerce, di mana beberapa penjual menggunakan  

Merek yang mirip atau bahkan sama dengan Merek yang sudah diketahui publik sebagai 

sebagai strategi pemasaran mereka. Terlebih kepercayaan terhadap produk merupakan hal yang 

sangat penting karena skincare berkaitan langsung dengan kesehatan fisik konsumen. Maka 

dalam hal ini, perlu pertanggungjawaban yang serius akibat penggunaan Merek tanpa izin 

karena telah mengurangi hak ekonomi dari pemilik Merek. 

 

FAKTA 

• Merek diatur dalam UU No. 15 tahun 2001 yang diganti dengan UU No. 20 tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana secara internasional diatur dalam 

Konvensi Bern tahun 1886. 

• Merek harus didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual Indonesia (Dirjen KI), di 

mana menganut sistem first to file (perlindungan terhadap pendaftar pertama) sesuai 

dengan pengaturan UU Merek. 

• Berdasarkan pasal 1 huruf 1 UU Merek, Merek dapat berupa Nama, Huruf, Gambar, 

Kata, Logo , Angka, Dalam bentuk 2 / 3 dimensi, Susunan warna, Hologram, dan Suara. 

• Pemilik Merek memiliki hak moral dan hak ekonomi, di mana nama yang didaftarkan 

atas Merek adalah pemegang Merek. 
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• Pemegang Merek dapat berupa orang (baik seorang atau beberapa orang) atau badan 

hukum. 

• Jangka waktu perlindungan atas Merek adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang 10 

tahun (pasal 35 uu Merek). 

 

REGULASI 

UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 

Konvensi Bern tahun 1886 

Trademark Act  tahun 1994 

 

ANALISIS 

Merek merupakan salah satu dari jenis hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh 

hukum. Merek dalam bidang usaha memiliki fungsi strategis terhadap produk/jasa 

diantaranya4: 

1) Fungsi pembeda: yaitu membedakan produk/jasa dengan yang dimiliki oleh perusahaan 

lain. 

2) Fungsi promosi: ciri khas yang ada dapat menjadi pertanda dengan suatu reputasi untuk 

memperkenalkan dan mempertahankan produk di pasaran. 

3) Fungsi jaminan reputasi: produk/jasa dengan Merek terhubung dengan reputasi yang 

dimiliki oleh produsen yang biasanya menjadi faktor pertimbangan untuk konsumen 

dalam membeli produk. 

4) Fungsi pertumbuhan industri: Merek dapat menciptakan persaingan usaha dan 

ransangan investasi, sehingga dapat menunjang pertumbuhan industri. 

 
4 Endang Purwaningsih, 2005, “Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights”, Ghalia Indonesia, Bogor, 
hlm 11 
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Hubungan antara karakter dan fungsi Merek di atas dengan produk skincare di e-commerce 

dapat menjadi bahan untuk menggali lebih lanjut alasan dari pelaku usaha menjaga kualitas 

dari produknya serta pelaku usaha lain yang melakukan peniruan Merek. Hal ini karena 

Merek pada skincare menjadi simbol dari kualitas produknya yang berkaitan langsung 

dengan kepercayaan konsumen. Terlebih pada kondisi di mana konsumen tidak dapat 

melihat langsung produk yang dipasarkan di e-commerce. Kepercayaan ini menjadi poin 

kunci untuk susksesnya usaha melalui e-commerce. Hal ini didukung dengan penelitian 

(Latifah, Widayani, & Normawati, 2020) terhadap kepuasan konsumen di e-commerce 

Shopee yang menyimpulkan bahwa kepuasan konsumen dihasilkan dari persepsi 

penggunaan berkaitan dengan kualitas dan kepercayaan yang akhirnya mendatangkan 

loyalitas dari konsumen terhadap produk. Di sisi lain, peniruan terhadap Merek oleh pelaku 

usaha di e-commerce bertujuan untuk memasuki pasar dengan menggunakan pengaruh dari 

Merek yang ditiru karena belum adanya kepercayaan di masyarakat terhadap produk yang 

dipasarkan. Peniruan ini tentu saja merugikan pemilik Merek atas hak ekonominya dan 

konsumen atas penipuan produk.  

 Lebih lanjut, peniruan Merek terhadap produk skincare di-commerce sangat sering 

terjadi. Salah satu kasus yang sangat populer adalah sengketa pada dua Merek terkenal 

antara PS Glow (PT. PSTORE Glow Bersinar Indonesia) dan MS Glow (PT Kosmetika 

Global Indonesia) dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. 

Kasus tersebut pada intinya membahas terkait kesamaan pada nama produk yang dijadikan 

Merek oleh kedua perusahaan tersebut. Dalam kasus tersebut, upaya hukum berdasarkan 

UU Merek terdiri dari: 

1) Pelaporan atas pelanggaran pidana melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 

100 atas penggunaan Merek yang sama. 

2) Melakukan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 83 untuk 

meminta ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 

Merek. Pemohon juga bisa mengajukan penetapan sementara melalui pengadilan 

yang sama untuk menyimpan alat bukti, penghentian produksi, dan mencegah 

keluar masuknya produk yang digugat. 

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana pertanggungjawaban peniruan Merek pada skincare 

di e-commerce, perlu mendalami juga bagaimana bekerjanya e-commerce. sebagai Bidang 

usaha yang telah memanfaatkan teknologi sedemikian rupa, semua kegiatan dari pembelian 
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hingga transaksi dilakukan secara online. Akibatnya, berlaku UU No.  19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE, di 

mana beberapa ketentuan diubah dengan UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana). Pengaturan lebih lanjut secara teknis tentang bagaimana perdagangan secara 

elektronik, khususnya e-commerce diatur pada PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik. Artinya terhadap kasus tertentu dari pelanggaran Merek yang 

berakibat pada terpedayanya konsumen, sehingga mengalami kerugian tertentu juga 

mengakibatkan pertanggungjawaban pidana atas dasar UU ITE. selain tuntutan peniruan 

Merek atas UU Merek, pelaku juga dapat dituntut atas pelanggaran UU ITE. 

 Adanya mekanisme pengawasan dari UU ITE dan PP No. 80 tahu 2019 menyebabkan 

semakin baiknya penyelenggaraan perlindungan terhadap Merek dari skincare  di e-commerce. 

Hal ini melengkapi bagaimana mekanisme dan ukuran-ukuran untuk menegakan hukum atas 

pelanggaran Merek, di mana semakin majunya teknologi menyebabkan berkembangnya jenis-

jenis pelanggaran Merek. Misalnya pada pasal 17 UU ITE mewajibkan bagi pihak e-commerce 

untuk mengawasi produk-produk yang di jual pada tempatnya, di mana jika terdapat produk 

melanggar hukum yang dijual maka dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat menunjang 

pengawasan terhadap produk-produk skincare yang dijual di e-commerce karena pihak e-

commerce dapat memblokir pelaku usaha yang meniru Merek produk lain. Selain itu, pasal 16 

ayat (1) UU ITE juga melakukan Langkah-langkah pencegahan untuk pelaku usaha yang 

menjual produk yang melawan hukum dengan menerapkan Langkah-langkah minimum bagi 

penyelenggara sistem elektronik (pihak pengelola e-commerce) dengan syarat-syarat 

minimum, diantaranya5: 

1) Dapat memberikan tampilan secara utuh informasi/dokumen elektronik secara utuh 

berdasarkan masa retensi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. 

2) Dapat melindungi keteraksesan, ketersediaan, kerahasiaan, keotentikan, dan keutuhan 

informasi elektronik. 

3) Memiliki prosedur/ petunjuk penyelenggara sistem untuk kelancara operasi. 

4) Memiliki prosedur/ petunjuk yang ditampilkan dengan simbol, informasi, atau Bahasa 

yang dapat dipahami. 

 
5 D. Widijawan, 2018 “Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis: Transaksi dan Sistem Elektronik, UU ITE Perubahan 
No.19/2016’, Bandung: CV Keni Media, hlm.182 
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5) Dilengkapi dengan mekanisme yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kejelasan, 

beharuan, dan tanggungjawab pada prosedur/ petunjuk. 

Syarat-syarat yang disebutkan di atas dapat penunjang pencegahan peniruan Merek 

skincare oleh pelaku usaha di e-commerce. Hal ini karena adanya kewajiban dari pihak e-

commerce untuk menampilkan informasi yang jelas dari produk yang dijual, sehingga 

peniruan Merek atau produk yang tidak sesuai deskripsi dapat langsung ditindak oleh pihak 

e-commerce ataupun pihak kepolisian6. Dengan Langkah-langkah tersebut, perlindungan 

terhadap Merek skincare di e-commerce dapat mengikuti perkembangan teknologi. 

 

KESIMPULAN 

E-commerce sebagai tempat penjualan elektronik yang sangat populer saat ini memiliki 

kecendurungan tinggi terhadap pelanggaran hukum pada Merek suatu produk. Terutama 

produk skincare yang jumlah penjualannya sangat tinggi menyebabkan banyak pelaku 

usaha mencoba memasuki pasar. Sulitnya memaski pasar skincare membuat banyak pelaku 

usaha melakukan peniruan terhadap Merek yang terkenal supaya produknya mudah 

diterima oleh masyarakat. Peniruan terhadap Merek ini dapat ditindak baik secara pidana 

(Pasal 100 UU Merek) ataupun gugatan perdata (Pasal 83 UU Merek). Hal ini karena 

terdapat perlindungan hukum bagi Merek yang terdaftar di Dirjen HKI terhadap hak 

ekonomi yang melekat pada Merek tersebut. 

Sebagai penunjang perdagangan elektronik dalam e-commerce terhadap perlindungan 

Merek, tedapat UU ITE yang mengatur pengawasan dan Langkah preventif terhadap 

peniruan Merek yang merugikan pemilik Merek dan konsumen bersama dengan PP No. 80 

Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur scara teknis 

perdangan elektronik. Peraturan perundang-undangan ini dapat mencegah berbagai 

pelanggaran terhadap Merek yang dilakukan mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini 

sebagai pelengkap berbagai tindakan pelanggaran yang tidak diatur di UU Merek 

menggunakan cara-cara yang baru dengan perkembangan teknologi. 

 

 
6 Ibid hlm 184 
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SARAN 

1) Pengawasan dan penegakan hukum dari pihak yang diberikan wewenang oleh peraturan 

perundang-undangan masih kurang, sehingga masih banyak pelanggaran Merek 

terhadap skincare di e-commerce. Akibatnya Peraturan perundang-undangan yang 

telah dibuat belum maksimal sesuai tujuannya. Dalam hal ini, perlu pengawasan lebih 

lanjut serta berkoordinasi dengan pihak e-commerce secara terus menerus untuk 

memaksimalkan penegakan pelanggaran Merek. 

2) Pihak e-commerce dapat membuat laman pengaduan untuk Merek produk yang mirip 

atau sama yang selanjutnya dapat diteruskan pada Dirjen HKI untuk pemeriksaan lebih 

lanjut. Konsumen juga harus secara aktif membantu dalam melakukan pelaporan 

adanya kesamaan Merek terhadap produk. Dalam hal adanya laporan dari 

konsumen/penjual terkait peniruan Merek yang berujung merugikan, maka pihak e-

commerce harus mengambil tindakan dengan menghentikan sementara penjualan 

produk yang diduga melakukan peniruan Merek. 
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