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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul 
dalam satu organisasi hukum se-Indonesia yang kita banggakan 
ini, yaitu Asian Law Students’ Association (ALSA) National Chapter 
Indonesia. ALSA National Chapter Indonesia terdiri atas 14 
(empat belas) Local Chapters yang berasal dari universitas-
universitas terbaik di seluruh penjuru Indonesia. ALSA 
merupakan organisasi bagi para mahasiswa hukum yang dinamis 
dan beragam dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 
ilmu hukum anggotanya demi menyebarkan kebermanfaatan 
kepada masyarakat luas dan bangsa Indonesia.



ALSA Indonesia Specialized Research Team (AISRT) merupakan 
program penelitian oleh ALSA National Chapter Indonesia yang 
berfokus pada kajian terhadap perkembangan dinamika isu-isu 
hukum di masyarakat. Maka dari itu, dengan bangga kami 
menyambut Anda untuk membaca dan memahami hasil 
penelitian AISRT kali ini yang berjudul “Pertanggungjawaban 
Pidana Tindakan Passing Off oleh Pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM)”. Kami berharap hasil penelitian AISRT ini 
dapat memberikan dampak bagi masyarakat luas serta dapat 
bermanfaat bagi stakeholders terkait dalam proses pembentukan 
kebijakan nantinya.



Kami hendak berterima kasih atas dukungan dan partisipasi dari 
teman-teman Local Chapters, Redactional Board, serta pihak-
pihak lain yang terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan 
sehingga penelitian ini dapat dirampungkan dengan 
menghasilkan suatu produk yang sebaik dan sekomprehensif ini.



Dapat dipahami bersama bahwa hasil penelitian ini berdasarkan 
kajian dan analisis hukum melalui tinjauan akademis yang 
objektif. Dalam pembuatan penelitian ini, tim AISRT dan seluruh 
pihak yang terkait tidak ditunggangi oleh kepentingan politik 
mana pun dan senantiasa bertujuan dalam memberikan edukasi 
kepada anggota ALSA National Chapter Indonesia dan 
berkontribusi kepada masyarakat secara luas.



Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan 
kebermanfaatan bagi para pembaca dan kita semua dapat 
bersama-sama membuat ALSA National Chapter Indonesia 
sebagai organisasi yang terus berkembang guna menghadirkan 
kebermanfaatan bagi masyarakat luas.
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Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Passing Off oleh Pegiat Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Tim Peneliti ALSA Indonesia Specialized Research Team

Aflah Alfayyadh, Fa’urey Affaiza, Khrisna Bagus Nugroho

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian adalah hal yang sangat fundamental bagi sebuah negara, tidak

terkecuali Indonesia. Hal tersebut termuat pada konstitusi, yaitu Bab XIV Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Perekonomian Nasional dan

Kesejahteraan Sosial. Berangkat dari ketetapan dalam supreme law of the land tersebut

menjadikan social contract Indonesia bukan hanya mengatur hal-hal politik, tetapi juga

mengakomodir urusan ekonomi negara. Ketika para founding fathers Indonesia merumuskan

konstitusi tersebut pada tahun 1940-an, hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar, karena

pada saat itu hanya negara-negara yang berhaluan sosialisme dan komunisme saja yang

melakukan konstitusionalisasi peraturan perekonomian ke dalam konstitusi. Akan tetapi,

semenjak komunisme runtuh makin banyak negara yang melakukan konstitusionalisasi

kebijakan perekonomian mereka demi meredam kekuatan pasar bebas.1

Konstitusi Indonesia sendiri mengatur regulasi tentang perekonomian tersebut untuk

mengimplementasikan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yang bercorak

keadilan sosial atau sosialisme. Terdapat benang merah yang bisa ditarik dari nilai sila

kelima, bahwa sila tersebut bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat yang terjun ke

perekonomian untuk mendapatkan keadilan sesuai “proporsionalitas”. Dengan mewujudkan

proporsionalitas yang diharapkan, menjadi tugas pemerintah untuk menggalakkan proyek

1 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., [et.,al.], Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Rajawali Pers 2016).[84].
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bagi warga dengan tujuan tersebar meratanya perekonomian, termasuk dengan memfokuskan

pengembangan pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”).

Realita yang terjadi terhadap pegiat UMKM sendiri adalah mereka kerap kali kalah

saing oleh usaha yang notabenenya raksasa sebagai konsekuensi dari kekuatan pasar bebas.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa pegiat UMKM bisa menimbulkan kerugian

terhadap perusahaan besar. Hal ini selaras dengan adanya fakta bahwa tingkat antusiasme

yang tinggi dari ragam elemen masyarakat akan suatu barang bermerek namun terdapat

hambatan dengan harga yang tinggi menjadi suatu halangan bagi mereka untuk mendapatkan

barang tersebut. Pegiat UMKM memanfaatkan peluang ini dengan menaruh merek terkenal

pada produk dagang yang mereka buat sendiri dan memasang harga yang lebih terjangkau.

Dengan begitu, mereka dapat mempromosikan produk dagangannya sebagai produk turunan

dari merek terkenal guna mempersuasi masyarakat untuk membeli barang tersebut.

Tindakan yang dilakukan pegiat UMKM ini tanpa disadari merupakan pelanggaran

terhadap Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”). Keberadaan HKI merupakan hal yang tidak

terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga ditekankan pada Article 27 Paragraph

(2) Universal Declaration of Human Rights bahwa:

“Everyone has the right to freely participate in the cultural life of the community, to

share scientific advances and its benefits, and to get credit for their own work.”

Di Indonesia, perlindungan HKI tidak hanya meliputi merek, melainkan terdapat

beberapa jenis HKI lain yang dilindungi, yaitu: (a) Hak Cipta; (b) Hak Merek; (c) Hak Paten;

(d) Desain Industri; (e) Indikasi Geografis; (f) Rahasia Dagang; dan (g) Desain Tata Letak

dan Sirkuit Terpadu.2 Tindakan pemboncengan merek, atau yang dalam ruang lingkup hukum

lebih dikenal dengan istilah passing off, menjadi gambaran akan luputnya pemahaman terkait

perlindungan terhadap HKI. Dalam tindakan passing off, para pelaku meniru merek dagang

orang lain yang telah didaftarkan sebelumnya tanpa izin.3 Passing off dalam hal ini berkaitan

dengan hak merek yang dimiliki setiap badan usaha yang telah mendaftarkan mereknya.

3 Hukumonline.com, 2003. Passing Off. https://www.hukumonline.com/klinik/a/passing-off-cl273. 13 Desember
2022.

2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. Kekayaan Intelektual.
https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual. 13 Desember 2022.
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Mengenai hal tersebut, Indonesia telah memiliki produk hukum yang mengatur secara

khusus terkait hak merek yang dimiliki setiap badan usaha, yaitu dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”). Pada Pasal 1

Angka 5, diatur bahwa:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek

yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Bukan hanya itu, tindakan menjiplak logo, bahkan meniru produk-produk milik orang lain

yang telah didaftarkan merupakan suatu perbuatan curang yang dilarang, tindakan tersebut

termasuk perbuatan tindak pidana berdasarkan Pasal 100 UU MIG.4 Tujuan dibuatnya

instrumen hukum yang ada sekarang terkait dengan perlindungan HKI dimaksudkan untuk

mencegah tindak passing off. Walaupun pada satu sisi pemerintah, dalam hal ini Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

selaku leading sector dalam perlindungan HKI telah melakukan upaya maksimal dalam

melakukan pencerdasan berupa seminar dan workshop pada berbagai lapisan masyarakat,

tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap

regulasi ini masih rendah, terkhusus dari kalangan pegiat UMKM. Oleh karena itu, ALSA

Indonesia Specialized Research Team bermaksud memberikan pandangan serta solusi

terhadap permasalahan tersebut dengan melakukan sebuah penelitian yang berjudul

“Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Passing Off oleh Pegiat Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM)”.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana instrumen hukum internasional dan hukum nasional mengatur tindakan

passing off ?

1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual berupa merek

terkenal yang dipalsukan oleh pegiat UMKM?

4 Wahyu A. Widagdo, 2017. Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Merek terhadap Pemalsuan Merek
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemalsuan merek Eiger di kota Semarang).
Skripsi. Program S1 Universitas Negeri Semarang, Semarang.
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1.3 Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan research paper ini menggunakan metode

penelitian hukum normatif (normative legal research) yakni menekankan dalam penggunaan

data sekunder berupa hukum tertulis. Penelitian hukum normatif umumnya “hanya”

merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan

perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum,

dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian

hukum doktrinal (doctrinal research), dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau

studi dokumen.5 Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (pen.normatif) adalah

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.6 Dalam

research paper ini, penulis akan turut meneliti bahan pustaka atau data sekunder lainnya yang

berkaitan dengan topik pembahasan sebagai pertimbangan dilakukannya penelitian. Serta

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teknik studi pustaka.

Studi pustaka tidak membatasi sumber bacaan baik melalui media cetak maupun elektronik.

Selama data yang diperoleh memiliki relevansi dengan topik pembahasan yang diteliti, maka

akan dipertimbangkan untuk melengkapi hasil penelitian.

Demi melakukan optimalisasi penelitian, penulis mengolaborasikan data sekunder

dengan data primer yang didapatkan melalui wawancara bersama dengan Ibu Nova Susanti,

S.H., selaku Koordinator Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding, Direktorat Merek

dan Indikasi Geografis, DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana instrumen hukum internasional dan nasional mengatur

pertanggungjawaban pidana atas tindakan passing off.

6 Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), [et.,al.], Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Kencana Prenada Media
Group 2005).[47].

5 Bambang Waluyo, [et.,al.], Penelitian Hukum Dalam Praktek (Sinar Grafika Jakarta 1996).[13].
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1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual

berupa merek terkenal yang dipalsukan oleh pegiat UMKM berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Instrumen Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Mengatur

Tindakan Passing Off

2.1.1 Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International

Registration of Marks

Kepemilikan merek terhadap dagangan sangat penting sebagai pembuktian

kepemilikan secara sah. Pengaturan mengenai merek jauh disuarakan sebelum

dirumuskannya UU MIG yang berlaku di Indonesia, yakni secara internasional yang

dikenal sebagai Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the

International Registration of Marks (“Madrid Protocol”). Dalam perumusan Madrid

Protocol mengatur tentang tata cara permohonan dan efek dari permohonan tersebut,

bahasa resmi yang akan digunakan, durasi perlindungan dan perpanjangannya,

perubahan pendaftaran merek, dan potensi untuk mencabut pendaftaran merek

internasional.7

Indonesia sebagai peserta World Trade Organization (WTO) dan World

Intellectual Property Organization (WIPO), diwajibkan untuk mematuhi semua

peraturan perundang-undangan terkait HKI berdasarkan Trade Related Aspects of

Intellectual Property Rights (TRIPs). Selain itu, terdapat komitmen Indonesia di

bidang HKI terhadap perjanjian internasional dalam skala bilateral maupun regional.8

Sebagai hasil dari penerapan Madrid Protocol, pemilik merek kini akan memiliki

akses yang lebih mudah ke perlindungan merek internasional.9 Menyambung dengan

eksistensi pegiat UMKM yang juga memiliki merek dagang, tidak sedikit pula di

antara mereka mendaftarkan kepemilikan merek dagangnya secara internasional. Hal

tersebut sangat memudahkan sebab tidak memakan biaya yang besar untuk

9 Arise+. ‘Panduan praktis untuk Wirausaha Indonesia: Jalan Menuju Pencitraan Merek Global’.
8 Ibid., 180.

7 Nurul Hidayati dan Naomi Yuli Ester. ‘Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark
Protection Urgency Through The Madrid Protocol)’ (2017) XIV Jurnal Legislasi Indonesia.[177].
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mendaftarkan merek dagang dengan skala internasional. Walaupun begitu, tidak

menutup kemungkinan di balik kemudahan tersebut dimanfaatkan untuk mencuri

keuntungan melalui merek terkenal yang telah sukses sebelumnya.

2.1.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan terhadap merek tidak hanya didasarkan pada instrumen hukum

internasional, tetapi juga didasarkan pada instrumen hukum nasional, yaitu UU MIG.

Perlindungan terhadap merek terkenal diberikan baik perlindungan yang bersifat

preventif maupun bersifat represif. Dalam tindakan perlindungan preventif diatur di

dalam Pasal 21 UU MIG, dalam pasal tersebut terdiri dari 4 ayat yang secara

keseluruhan menekankan pada kata “persamaan” bila terdapat persamaan merek yang

ingin didaftarkan dengan merek yang telah terdaftar maka akan ditolak. Sedangkan

tindakan perlindungan represifnya diatur di dalam pasal-pasal yang mengandung

ketentuan pidana, yaitu dari Pasal 100, 102, dan 103 UU MIG.10

2.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek

Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai

Pendaftaran Merek Secara Internasional

Ditetapkannya peraturan pemerintah tersebut memiliki maksud untuk

mengoptimalkan implementasi pendaftaran merek secara internasional, yang juga

telah diatur pada Pasal 52 Ayat (4) UU MIG. Pendaftaran merek internasional akan

selalu berkaitan dengan ketentuan yang termuat pada Madrid Protocol. Maka

ditetapkannya peraturan pemerintah ini sebagai arah bagi warga negara Indonesia

yang berkepemilikan merek dagang untuk mendaftarkannya secara internasional.

10 Indira Hastuti. ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis’ (2019) XVI Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat.[175].
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Tabel 2.1 Produk HKI yang Dilindungi Rentang 2015-2021

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2021

Dari data pada tabel 2.1 di atas menunjukkan perlindungan produk HKI dalam

rentang 2015-2021. Data menunjukkan makin naiknya perlindungan terhadap merek

dari tahun ke tahun. Terkhusus pada Tahun 2022, terjadi lonjakan yang sangat

signifikan terhadap perlindungan merek dari tahun 2021. Pada Tahun 2021

perlindungan terhadap merek masih dalam rentang 4.000-an, sedangkan pada Tahun

2022 tembus di atas 7.000-an.

Tabel 2.2 Tren Permohonan Merek Indonesia 2015-2021
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Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2021

Dari data pada tabel 2.2 diatas, terdapat permohonan merek yang masuk dalam

rentang 2015-2021. Data menunjukkan terdapat sembilan pembagian jenis merek.

Masing-masing merek tersebut dalam rentang 2015-2021 mengalami penurunan dan

kenaikan, tetapi rata-rata semua permohonannya naik.

Dari permohonan sembilan jenis merek, terdapat dua kelas merek yang

permohonannya sering masuk selama rentang tahun 2015-2021, yaitu: (a) Cleaning

preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics etc; dan (b) Coffee, tea,

cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, powder. Kedua jenis merek tersebut pada Tahun

2021 permohonannya tembus di atas 11.000.

2.2 Sistematisasi Payung Hukum terhadap Tindakan Passing Off

2.2.1 Berbagai Macam Tindak Pidana terhadap Hak Merek

Terdapat beberapa macam tindak pidana merek, tindak pidana tersebut antara

lain adalah:

a. Peniruan merek dagang, dalam hal ini adalah pelanggaran merek berupa

persaingan tidak sehat berupa percobaan penggunaan merek dengan cara

meniru merek terkenal yang sudah ada (well known trademark) sehingga

merek barang atau jasa yang dihasilkan pada hakikatnya identik dengan merek

dagang barang atau jasa yang sudah dikenal dan seolah-olah barang atau jasa

yang dihasilkannya sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah

dikenal;

b. Praktek pemalsuan merek dagang, yaitu segala bentuk, proses, atau cara

pemalsuan yang bertujuan mencari keuntungan, pelanggaran merek dagang

merupakan kegiatan persaingan usaha tidak sehat; dan

c. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan karena sifat

dan asal usul merek, hal ini terjadi karena ada tempat atau wilayah di negara
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tersebut yang dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan pengaruh yang

baik pada barang tersebut karena dianggap sebagai daerah yang menghasilkan

barang berkualitas tinggi.11

Tindakan passing off ini termasuk persaingan tidak sehat karena pegiat

UMKM menyesatkan pelanggan dengan menambahkan informasi tentang sifat,

kualitas, dan asal barang yang sebenarnya palsu. Semua tindakan ini sangat

merugikan pemilik merek resmi karena seolah-olah barang tersebut dikelola langsung

oleh produsen resmi pemilik lisensi merek. Akibat dari tindakan ini adalah penurunan

omset penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang diharapkan oleh produsen

yang sebelumnya telah mendaftarkan merek dagang mereka.

Bahkan hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap

merek bersangkutan karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu

dipercaya memiliki kualitas yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya. Bukan

hanya itu saja, tindak passing off ini juga sangat merugikan konsumen karena

konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya kualitasnya lebih

rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut, bahkan ada

kalanya produk dari tindak passing off tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa

konsumen.12

2.2.2 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggaran HKI yang Dilakukan oleh

Pegiat UMKM

Pertanggungjawaban pidana materiil terhadap pelanggaran HKI di Indonesia

diatur pada KUHP dan UU MIG, untuk KUHP sendiri terdapat pada Pasal 382 Bis

Bab XXV yang berbunyi:

"Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil

perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan kecurangan

12 Ibid.

11 Ibrahim Nainggolan. ‘Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya
Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 2037/ Pid.Sus/2015)’ (2019) V Jurnal EduTech.[27].
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untuk menyesatkan publik atau seseorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat

menimbulkan kerugian konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain

karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau

pidana penjara paling banyak Rp.13.500.000,00.”13

UU MIG mengatur tentang ketentuan pidana pelanggaran merek mulai dari

Pasal 100, 102, dan 103 yang menyatakan bahwa:

a. Tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama keseluruhannya

dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

diatur pada Pasal 100 Ayat (1);

b. Tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan

pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau

jasa sejenis diatur pada Pasal 100 Ayat (2);

c. Ketentuan tindak pidana pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) yang jenis barangnya

mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau

kematian manusia diatur pada Pasal 100 Ayat (3);

d. Ketentuan setiap orang yang melakukan perdagangan barang dan/atau jasa

dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang

dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 diatur pada Pasal 102;

dan

e. Sebagaimana diatur dalam Pasal 103, ketentuan dari Pasal 100-102 merupakan

delik aduan.

Yang dimaksud oleh kalimat "persamaan pada pokoknya" pada Pasal 100 Ayat

(2) adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek

yang satu dengan merek yang lain, yang menimbulkan kesan adanya persamaan, baik

13 Dio Shafreeza Sunny. Tanggung Gugat Produsen Pemilik Produk Yang Melakukan Pemboncengan Reputasi
(Passing Off). Skripsi. Program  S1 Universitas Airlangga. Surabaya.
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mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur,

maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.14

Untuk pertanggungjawaban pidana formil terhadap pelanggaran merek sendiri

menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana15

untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang merek:

a. Verifikasi kebenaran atas pengaduan tindak pidana merek;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap individu atau badan hukum yang diduga

melakukan pelanggaran merek berdasarkan pengaduan;

c. Pemeriksaan pembukuan, catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan

tindak pidana di bidang merek;

d. Meminta keterangan dan barang bukti baik dari individu atau badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;

e. Pemeriksaan pembukuan, catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan

tindak pidana di bidang merek;

f. Mencari barang bukti, buku, catatan, dan dokumen lain di lokasi tertentu dan

menyita bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat menjadi bukti dalam

tindak pidana di bidang merek; dan

g. Meminta bantuan pakar untuk menyelesaikan pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang merek.16

2.2.3 Implementasi dan Perlindungan Hukum terhadap Merek Perusahaan yang

Dipalsukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis terhadap Tindakan Passing Off

16 Ibid., hlm. 125.

15 Esti Aryani. ‘Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia’ (2011) X Wacana
Hukum.[124].

14 Abi Jam’an Kurnia, S.H., 2018. Pendaftaran Merek yang Sama dengan Merek Terkenal untuk Kelas Barang
yang Berbeda,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-yang-sama-dengan-merek-terkenal-untuk-kelas-bara
ng-yang-berbeda-lt5a4a1655f16a2. 16 Desember 2022.
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Naiknya tren pengajuan permohonan perlindungan HKI berupa merek harus

diimbangi dengan perlindungan terhadap merek yang telah diajukan perlindunganya

karena HKI sejatinya merupakan hak perlindungan yang sangat berharga dalam

melindungi suatu barang yang telah dihasilkan dengan susah payah. Sistem

perlindungan terhadap merek yang dimiliki oleh DJKI diwajibkan untuk selalu

berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan, terkhusus dalam membantu melakukan

pemeriksaan terhadap suatu permohonan pendaftaran merek karena HKI sendiri selalu

berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dapat maksimal.

Biaya pendaftaran Hak Merek bagi pegiat UMKM berkisar antara

Rp500.000,00 apabila dilakukan secara secara online dan Rp600.000,00 apabila

dilakukan secara offline.17 Pegiat UMKM banyak diberikan fasilitas atau privilege

tersendiri oleh negara sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan syarat pegiat

UMKM harus membuktikan bahwa mereka merupakan UMKM yang terdaftar serta

melampirkan bukti dari lembaga, instansi atau dinas terkait bahwa UMKM tersebut

memiliki legalitas. Di satu sisi, DJKI bersama stakeholders terkait dalam hal ini

kementerian dan dinas terkait selalu melakukan upaya preventif berupa sosialisasi

berbentuk workshop maupun seminar dalam upaya pencerdasan atas hak dan cara

menghargai hak orang yang dilindungi oleh negara serta materi pencerdasan lainnya

bagi para pelaku pegiat  UMKM.

Akan tetapi, tetap saja terdapat banyak tindakan passing off yang masih

dilakukan, terkhusus oleh pegiat UMKM yang kerap kali luput dari perhatian

masyarakat. Tindakan pemalsuan ini di dalam bidang hukum biasa disebut passing

off, yaitu tindakan meniru atau menyerupai dalam berbisnis dari barang ataupun jasa.

Tindakan ini merupakan pelanggaran pada bidang HKI. Bentuk klasik dari perbuatan

17 Adiastuti, 2022. Buat kamu Para Pelaku Usaha, Cari Tahu Cara Daftar Merek Dagangmu Yuk!
https://ppid.semarangkota.go.id/buat-kamu-para-pelaku-usaha-cari-tahu-cara-daftar-merek-dagangmu-yuk/. 13
Desember 2022.
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passing off adalah menggambarkan bahwa produknya adalah produk milik orang

lain.18 Contoh kecilnya saja, banyak sekali pegiat UMKM di pasar tradisional yang

menjual produk tiruan, seperti kaos kaki olahraga yang tertera merek terkenal, tetapi

dijual dengan harga murah. Perlindungan HKI pada kenyataanya tidak dapat

dimonopoli oleh DJKI semata namun DJKI juga melibatkan berbagai lembaga

maupun instansi dalam memberikan pencerdasan pada masyarakat.

Ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap merek, maka penggugat harus

dapat membuktikan bahwa merek yang dimilikinya:

a. Memiliki persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli; dan

b. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki

penggugat.

Terdapat tiga cara penyelesaian yang diatur oleh lembaga penyelesaian

sengketa merek terkenal, yaitu:

a. Alternatif Penyelesaian Sengketa;

b. Arbitrase; dan

c. Pengadilan.19

HKI adalah hak khusus yang pada dasarnya memiliki peran seperti monopoli.

Hal ini karena subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan hak tersebut dalam

rangka merek adalah pemilik merek. Tidak ada subjek hukum lain yang diizinkan

untuk menggunakannya atau yang serupa dengan itu. Undang-undang dan peraturan

yang berkaitan dengan HKI sendiri memastikan bahwa paten, merek dagang, dan

sebagainya akan dilindungi sebelum menjadi milik publik (public domain). Insentif

ini dimaksudkan untuk melindungi produk sebagai objek perlindungan yang layak

dilindungi dari plagiarisme, sehingga faktor ini menjadi faktor penentu dilindunginya

suatu perusahaan sebagai subjek perlindungan.20

20 Suhaimi, Kurniawan, Roslaini Ramli, Enzus Tinianus Dedy Yuliansyah. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) dI Indonesia’ (2021) V Jurnal Ius Civile.[78].

19 Ibid.

18 Safira Jihan Aliandani dan Kami Hartono. ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis’ (2020) IV
KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU).[501].
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Menurut Dimas Dwi Hasta Surya, terdapat beberapa alasan yang dapat

dikemukakan untuk melindungi HKI dengan pemberian monopoli, yaitu:

a. Untuk menggali dan mendorong kreativitas manusia;

b. Mempromosikan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pada akhirnya

meningkatkan kegiatan investasi; dan

c. Melindungi konsumen dalam menentukan kualitas produk yang dikonsumsi

dan memastikan praktik persaingan perdagangan yang adil.21

Dalam kaitannya dengan HKI, dapat dicontohkan dengan perlindungan hukum

terhadap Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.22

Tindak pidana di bidang merek merupakan tindak kejahatan yang dilarang dan

diancam hukumannya sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan

yang telah diatur pada UU MIG. Dalam Bab XVII Pasal 100, 102, dan 103 UU MIG.

Terhadap sanksi perdata yaitu berupa ganti kerugian, dalam UU MIG disebutkan

tentang gugatan ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 83.23

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sendiri akan melakukan pengawasan

hukum terkait pelaksanaan merek di lapangan. Namun, pengambilan tindakan

terhadap pelaku tindak passing off memerlukan aduan dari pemilik merek dagang atau

pemegang lisensi yang sah. Sedangkan tindakan pidana, perdata, dan administratif

hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan, baik merek itu

sendiri atau pemegang lisensinya.24 Penjelasan di atas menunjukkan bahwa apabila

ingin menindaklanjuti tindakan passing off yang dilakukan oleh pegiat UMKM,

pegiat UMKM tersebut hanya bisa ditindaklanjuti apabila terdapat aduan yang

diajukan oleh pihak yang memegang lisensi merek tersebut secara sah ke kantor

Pengadilan Niaga. Dalam hal ini adalah perusahaan yang telah mendaftarkan

24 Ibid.

23 Gusti Filalamina Innaka Putra, Hanafi Arief, Afif Khalid, 2020. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap
Penjual Barang Bermerek Palsu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Tesis. Program Pasca Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin.

22 Ibid., hlm. 79.
21 Ibid.
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mereknya sehingga mereknya bisa dilindungi, dan perusahaan tersebut bebas memilih

ingin menempuh jalur penyelesaian secara perdata atau pidana.
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BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Perlindungan HKI sering dikaitkan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga

Indonesia berupaya keras dengan mengeluarkan berbagai macam instrumen hukum terkait

perlindungan hak ini. Mulai dari legi generali berupa Pasal 382 Bis Bab XXV KUHP sampai

lex specialis berupa UU MIG dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2018 tentang

Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid

Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional. Indonesia juga telah bergabung dengan

World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO),

dimana kedua organisasi itu mengharuskan Indonesia mengikuti segala peraturan untuk

melindungi HKI dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada dengan

TRIP’s (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Namun, dewasa ini masih

terdapat banyak pelanggaran HKI berupa pelanggaran terhadap merek dan lebih parahnya ini

dilakukan oleh pegiat UMKM yang seringkali luput dari kesadaran masyarakat dan penegak

hukum.

Ketentuan pidana terhadap tindakan pemboncengan merek atau yang bisa disebut

dengan istilah passing off telah diatur pada Pasal 100, 102, 103 UU MIG yang menjatuhkan

sanksi pidana yang cukup berat bagi pelanggarnya. Pun demikian pada realitanya sanksi

tersebut tidak ditegakkan secara optimal karena kurangnya kesadaran hukum pegiat UMKM

yang disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap pegiat UMKM. Konsekuensi

dari tindakan passing off tersebut tidak bisa dianggap remeh karena pegiat UMKM

merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi

nasional.

Melihat kurangnya kesadaran hukum dari para pegiat UMKM, hal ini dapat

menimbulkan kerugian yang besar bagi pegiat kewirausahaan Indonesia. Dalam membuat

suatu produk yang sudah menggunakan merek, terkhusus merek tersebut telah diajukan

permohonannya kepada DJKI, pastinya produsen produk tersebut telah menetapkan standar

17



mutu kualitas yang hanya diketahui standarnya oleh pemegang lisensi resmi. Apabila terdapat

oknum lain yang seolah-olah membuat produk dengan menggunakan merek yang sama, tetapi

dengan harga yang lebih murah, hal ini dapat merugikan pemegang lisensi resmi produk

tersebut.

3.2 Rekomendasi ALSA Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh ALSA

Indonesia Specialized Research Team, ALSA Indonesia memiliki rekomendasi kepada

pemerintah dan perusahaan, sebagai berikut:

3.2.1. Selalu mengoptimalisasi sistem perlindungan terhadap merek yang diberlakukan pada

seluruh permohonan pendaftaran, dengan mengikuti perkembangan zaman dan

perkembangan dalam HKI sendiri. Bekerja sama dengan para ahli, melakukan

penelitian bersama akademisi untuk menganalisis kondisi empiris dari merek-merek

yang akan didaftarkan ataupun telah didaftarkan sebelumnya dengan maksud

melindungi pengusaha/pegiat UMKM dari sengketa merek;

3.2.2. Mendorong DJKI untuk selalu menjalin kerja sama dengan lembaga kementerian dan

organisasi pemerintah lainya dalam melakukan sosialisasi terhadap

perundang-undangan yang berlaku kepada pegiat UMKM agar tindakan passing off

dapat diminimalisir; dan

3.2.3. Membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih terfokus dan spesifik pada

tindakan passing off. Peraturan perundang-undangan tersebut perlu dibentuk,

mengingat dalam UU MIG tindakan passing off regulasinya masih sangat umum dan

kurang terperinci. Jika peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur

mengenai tindakan passing off ini terbentuk, maka hal ini akan menjadi langkah

preventif baru untuk meminimalisir tindakan tersebut.
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