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ABSTRAK 
Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah ; 

1. Sanksi pidana, apakah yang dapat dikenakan terhadap pihak yang 
melakukan pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Kelas I A 
Palembang ? 

2. Siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak 
pidana, pemalsuan merek ? 

Selaras, dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip 
hukum,terutama yang tersangkut paut dengan sanksi pidana yang dapat 
dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek serta siapakah 
pihak yang berwenang mclakukan penyidikan tcrhadap tindak pidana 
pemalsuan merek, maka jenis penelitiannya, adalah penelitian hukum 
normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak 
bermaksud untuk menguji hipotesa. 

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan kepada, 
penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji bahan 
hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini 
Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan bahan hukum 
sekunder seperti teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada 
relevansinya. \ 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode 
analisis isi (content analisys) terhadap data tekstular untuk selanjutnya 
dikontruksikan kedalam suatu kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Sanksi pidana, yang dapat dikenakan terhadap, pihak yang melakukan 

pemalsuan merek adalah : sanksi pidana kurungan dan pidana denda. 
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Sanksi pidana, kurungan paling berat 7 tahun penjara, dan sanksi denda 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
Pihak yang berwenang mclakukan penyidikan terhadap, tindak pidana 
pemalsuan merek adalah : Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. 

\ 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Mengingat majunya dunia usaha perdagangan dewasa ini, dimana, 

para pengusaha saling bcrlomba untuk mcmproduksi barang 

dagangannya, dengan menggunakan berbagai macam merek dagang 

memegang peranan penting sebagai sarana pembeda barang jenis dari 

pengusaha yang satu dengan pengusaha yang Iain dalam peranannya 

diseienggarakan oleh pengusaha dengan mempergunakan merek dagang 

sebagai alatnya. 

Pada era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika 

terdapat iklim persaingan yang sehat, disini merek memegang peranan 

yang sangat penting yang memerlukan sistem peraturan yang memadai. 

Merek adalah: "Tanda, yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 

angka-angka, susunan wama atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang dan jasa".'* Sedangkan hak atas merek adalah: 

"Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang 

terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan 

'* Amelia Rooseno, 2004, Hak Atas Kekayaan Intelektual ikm Perkembangannya, MA, 
Jakarta, him 390 
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menggunakan sendin merek tersebut atau memberikan izin kepada 

pihak lain untuk menggunakan".'^* 

Dalam praktek sering terjadi pelanggaran hak merek yang 

dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, badan usaha baik yang 

berbadan hukum maupun yang bukan bcrbadan hukum dengan cara 

menini merek orang Iain yang sudah terdaftar merek dagang, sehingga 

sangat merugikan pemilik merek tersebut maupun mayarakat pcngguna 

merek. 

Dalam undang-undang merek yang dilindungi adalah pemilik 

merek yang telah didaftarkan juga perlindungan terhadap indikasi 

gcografi yaitu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang karena 

faktor manusia atau kombinasi dan dua faktor tersebut, memberikan ciri 

dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.'** 

Perkembangan hukum di Indonesia dewasa ini ditandai dengan, 

peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKl) dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku 

pelanggaran merek. Pemerintah Indonesia secara terus menerus 

mengambil langkah-langkah guna meningkatkan perlindungan hukum, 

dan pembinaan atau penertiban di bidang Hak Atas Kekayaan 

Intelektual, termasuk hukum merek. 
Ahmad M, Ramli, 2008, Cyber Law dan Haki, Aditama, Jakarta, him, 65 

Imam Sjahputra Tunggai, 2007, Hukum Merek Ham Indonesia Tanya Jawab, Gervindo, 
Jakarta, him. 21 
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Banyak sengketa hukum merek di Indonesia dikarenakan 

kurangnya pengawasan serta kurangnya kesadaran masyarakat dan 

pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab, yakni dengan melakukan 

pemalsuan merek orang yang terkenal dan mendaftarkan merek orang 

yang sudah terkenal, sehingga akibat pcrbuatannya dapat merugikan 

pemilik merek dan masyarakat konsumen. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan 

mengenai pemalsuan merek dapat dilihat di dalam Pasal 256, yang 

berbunyi: 
1. Barang siapa dengan cara palsu menaruh merek yang lain dari pada 

yang tersebut dalam Pasal 254 dan 255 yang menurut peraturan 
undang-undang mesti mesti atau boleh ditaruhkan pada barang atau 
pada pembungkusnya, atau memalsukan merek yang asli, dengan 
maksud akan menggunakan atau menyuruh orang menggunakan 
barang itu seotah-olah merek yang ditaruh itu asli dan tidak 
dipalsukan, 

2. Barang siapa dengan maksud yang serupa itu juga, menaruh merek 
pada barang yang tersebut atau pembungkusnya dengan melawan 
hak, memakai cap yang asli, 

3. Barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau 
pembungkusnya. Sedang merek itu bukan untuk barang atau 
pembungkusnya itu, dengan maksud akan menggunakan barang-
barang itu seolah-olah merek yang tersebut sebenarnya untuk barang 
itu. 

Sedangkan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, adalah Pasal 90 sampai dengan 

Pasal 95, adapun ketentuan pada Pasal 90 berbunyi sebagai berikut: 

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek 
yang sama pada kcseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain 
untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 
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diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah). 

Selanjutnya Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 

tentang Merek, berbunyi sebagai berikut: 

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek 
yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain 
untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau Benda paling banyak Rp 800.000.00,- (delapan ratus juta 
rupiah). 

Perkara merek atau sengketa merek yang terjadi di Indonesia pada 

umumnya hingga saat ini didominasi oleh gugatan pembatalan merek 

maupun penghapusan hak merek tanpa diikuti ganti rugi yang berkaitan 

dengan pelanggaaran merek. Terhadap masyarakat atau pemilik merek 

yang merasa dirugikan akibat mereknya dipalsukan oleh seseorang atau 

pelaku usaha dapat menggunakan undang-undang merek yang harus 

diuji di Peradilan Niaga Jakarta, apakah hukum perdata materil atau 

hukum merek yang telah. dilanggar oleh seorang atau badan hukum 

dapat diajukan di muka persidangan disertai bukti-bukti yang cukup dan 

akurat serta otentik. 

\ Selain sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap orang atau 

badan hukum yang melakukan pemalsuan merek tersebut di atas lalu 

siapakah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pemalsuan 



5 

merek. Apakah tetap berlaku Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis 

berkeinginan mengadakan penelitian lebih mcndalam lagi yang hasilnya 

akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "ISANKSI 
PIDANA DAN PIIIAK YANG BERWENANG MELAKUKAN 
PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI 
PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG" 

B. Permasalahan 
Yang menjadi permasalahan adalah sebagai benkut: 

1. Apakah Sanksi Pidana yang Dapat Dikenakan l erhadap Pihak yang 

Melakukan Pemalsuan Merek di Pengadilan Negeri Kelas I A 

Palembang ? 

2. Siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap 

tindak pidana pemalsuan merek ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 
Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada 

penelusuran terhadap sanksi pidana dan pihak yang berwenang 

melakukan penyidikan terhadap pemalsuan merek, tanpa menutup 

kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya. 
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Tujuan penelitian adalah untuk mencari kcjciasan mengenai 

sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan 

pemalsuan merek serta siapakah pihak yang berwenang melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek, guna melengkapi 

pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus 

merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada 

alamamater. 

D. Metode Penelitian 
Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip 

hukum, terutama yang bersangkut paut dengan sanksi pidana yang dapat 

dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek serta 

siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana pemalsuan merek, maka jenis penelitiannya adalah penelitian 

hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak 

bermaksud untuk menguji hipotesa. 

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada 

penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji bahan 

hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini 
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Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan bahan hukum 

sekunder seperti teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada 

relevansinya. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode 

analisia isi (content analisys) terhadap data tekstular untuk selanjutnya 

dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab. I. Pendahuluan, bcrisi mengenai latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan 

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang mengkaji 

mengenai Pengertian Sanksi, Macam-macam sanksi dalam 

hukum pidana positif, pengertian dan syarat merek, bentuk dan 
\ 

fiingsi merek, sistem pendaftaran merek, pelanggaran terhadap 

merek. 

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian 

secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang 
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diteiiti mengenai Sanksi pidana, apakah yang dapat dikenakan 

terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek di Pengadilan 

Negeri Kelas I A Palembang dan Pihak yang berwenang 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, pemalsuan merek 

Bab. IV. Penutup, pada bagian peutup ini merupakan akhir pembahasan 

skripsi ini, yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran. 



BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Sanksi 
Secara etimologis sanksi berarti tindakan hukum luntuk memaksa 

orang menepati janji atau mentaati hukum sebagai tindakan hukuman."** 

Menurut Kami dalam bukunya "Ringkasan Tentang Hukum 

Pidana" menyatakan bahwa: "Hukuman atau sanksi adalah suatu 

sengsara (mara atau nestafa) yang kita harus merasai oleh karena kita 

melakukan perbuatan atau menimbulkan peristiwa yang dilarang dan 

diancam oleh hukuman".^* 

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan 

hukum dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana 

ditujukan untuk mcmelihara keamanan dan pergaulan hidup yang 

teratur. 

Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan "pidana", jadi 

pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang 

M. Dahlan Al-Bany, 2004, Kamus Modern Hahasa huionesia. Arloka, Yogyakarta, 
him. 593 

5) Kami, 2000, Ringkasan 'Tentang Hukum Pidana, Balai Buku Indonesia, Jakarta, him. 9 
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mendengar kata "hukuman", biasanya diberikan kepada orang yang 

melanggar hukum pidana/'* 

Sanksi pada umumya adalah alat pcmaksa agar seseorang 

mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran 

norma keagamaan misalnya, iaIah bahwa terhadap pelanggar kelak akan 

mendapatkan siksa di negara. Sanksi terhadap pelanggar norma 

kesusilaan ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang 

bersangkutan. 

Pemidanaan^ukuma^/sanksi berhubungan erat dengan kehidupan 

seseorang di daiam masyarakat, terutama menyangkut benda dan denda. 

hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat yaitu nyawa 

dan kemerdekaan hak seseorang. 

Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum, hukum 

pidana mengadakan satu jaminan yang istimewa terhadapnya yaitu 

sebagaimana didapati pada bagian terakhir defenisi hukum pidana yaitu 

perbuatan mana yang diancam dengan suatu hukuman yang berupa 

siksaan, sebab itulah proses pemidanaan adalah merupakan unsur 

terpenting dalam hukum pidana. Oleh karena sangat eratnya hubungan 

antara pidana dan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, sebab 

' Joko Prakoso dan Nurwahid, 2004, Sliidi Tenlang Pendapal-pendapal Mengenai 
EfektivUas Pidana Mali di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, him. 13 
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tanpa adanya hukuman atau sanksi bisa dipastikan kesewenang-

wenangan akan terjadi tanpa ada limit aturan 

B. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Pidana Positif 
Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

yang mengatur tentang macam-macam pidana, menyatakan bahwa, 

Pidana, terdiri atas: 

1. Pidana pokok: 
a. Pidana mati, 
b. Pidana penjara, 
c. Pidana kurungan, 
d. Pidana denda. 

2. Pidana tambahan: 
a. Pencabutan Hak-hak tertentu, 
b. Pcrampasan barang-barang tertentu, 
c. Pengumuman putusan hakim. 

Dengan demikian, hakim tidak diperbolchkan menjatuhkan 

hukuman selain yang dirumiiskan dalam Pasal 10 KUHP. 

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari: 

a. Pidana Mati (death penalty) 
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang, 

diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat. 

Kejahatan-kejahatan yang diancam hukuman ma t i : 

1) Makar, membunuh kepala Negara 

2) Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia 
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3) Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam 

kcadaan perang 

4) Membunuh kepala negara sahabat 

5) Membunuh dengan direncanakan lebih dahulu 

6) Pcncurian dengan kekcrasan oleh dua orang atau lebih 

berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar 

dan sebagainya yang menjadikan ada orang terluka berat atau 

mati 

7) Pembajakan di laut, pesisir di pantai dan di kali, sehingga ada 

orang mati 

8) Pada waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan 

dan slognya 

9) Dalam waktu perang mcnipu waktu menyampaikan keperluan 

angkatan perang 

10) Pemerkosaan dengan pemberatan 

b. Pidana Penjara (Imprisonment) 
Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, 

yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan pidana penjara 

ditujukan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan 

nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum 

seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang 

menyatakan sebagai berikut: 
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1) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu 

tertentu, 

2) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya 

adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-

turut, 

3) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan 

untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang 

dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara 

seumur hidup dan hukuman penjara sementara, yang 

putusannya diserahkan kepada hakim dan dalam hal-hal yang 

melewati waktu lima belas tahun karena tambahan hukuman 

sebab melakukan kejahatan-kejahatan atau karena mengulangi 

melakukan kejahatan atau karena yang telah ditentukan dalam 

Pasal 52 KUHP, 

4 ) Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi 

waktu dua puluh tahun. 

c. Pidana Kurungan 

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. antara lain 

dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan 

membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, 

misalnya tempat tidur, selimut, dan Iain-Iain. 
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Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP 

yang menyatakan sebagai berikut: 

1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan 

paling lama satu tahun, 

2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu 

tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang 

disebabkan karena gabungan kejahatan atau pcngulangan, atau 

ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a KUHP, 

3) Hukuman kurungan itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu 

satu tahun empat bulan. 

d. Pidana denda 

Mengenai pidana denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang 

menyatakan sebagai berikut: 

1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima 

sen, 

2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar 

maka diganti dengan hukuman kurungan, 

3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda 

sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam 

bulan, 

4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, 

bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu 
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hari, buat harga, lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah 

cukup, gantinya setengah rupiah juga, 

5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 

delapan bulan dalam hal-hal jumlah yang tertinggi denda itu 

ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi 

kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a KUHP, 

6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan 

bulan. 

2. Pidana Tambahan, yang terdiri dari: 

a. Pencabutan beberapa hak tertentu 

Yang dapat dicabut itu hanya yang tertentu saja artinya orang 

tidak mungkin akan dijatuhi pencabutan semua haknya, karena 

dengan demikian itu orang tidak akan dapat hidup. Hak-hak yang 

dapat dicabut menurut Pasal 35 KUHP, yaitu: 

1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu yang 

dimaksud dengan jabatan yaitu tugas pada negara atau 

bagian-bagian dari negara, 

2) Hak untuk kekuasaan angkatan bersenjata, yang masuk 
\ 

kekuasaan angkatan bersenjata ialah tentara dan wajib tentara 

baik angkatan darat, laut, udara dan kepolisian negara. 
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3) Hak dipilih aktif dan hak- pilih pasif anggota DPR pusal dan 

daerah, serta dalam pemilihan lain-Iainnya menurut undang-

undang atau peraturan umum, 

4) Hak menjadi penasehat, wali dan Iain-lain, 

5) Hak kuasa Bapak dan sebagainya, 

6) Hak untuk melaksanakan pekerjaan tertentu artinya di segala 

pekerjaan yang bukan pegawai negeri. 

b. Perampasan barang barang tertentu 

Mencabut hak milik atau suatu barang dari orang yang 

mempunyai dan barang itu dijadikan milik pemerintah (untuk 

dirusak, dijuai atau negara). 

Barang-barang, yang dapat dirampas menurut Pasal 39 FCUHP 

dapat dibedakan atas dua macam yaitu: 

1) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh 

dengan kejahatan, 

2) Barang-barang (terniasuk pula binatang) yang dengan sengaja 

di pakai melakukan kejahatan. 

c. Pengumuman Putusan hakim 

Pada hakekatnya semua putusan hakim itu senantiasa telah 

diucapkan di muka umum, akan tetapi bila dianggap perlu di 

samping itu sebagai pidana tambahan, putusan tersebut khusus 

akan disiarkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan 
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oleh hakim, semuanya ini atas angkos orang yang dihukum yang 

dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa pada 

umumnya biaya penyelenggaraan putusan hukum itu harus 

dipikul oleh negara. 

C. Pengertian dan Syarat Merek 
Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 15 

tahun 2001 tenatng merek, bahwa: "Merek adalah tanda yang berupa 

gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan wama, atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda, dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa". 

Dalam pengertian tersebut, merek diklasifikasikan menjadi dua 

jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Klasifikasi ini juga terdapat 

dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang 

merek. 

Dalam Pasal I butir (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 

tentang merek, disebutkan: "Merek dagang adalah merek yang 

digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atau badan badan hukum untuk 

membedakan dengan barang-barang jenis lainnya". 
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Contoh merek dagang adalah Lux untuk sabun mandi yang 

diproduksi oleh PT. Unilever Indonesia dan Toyota Kijang untuk mobil 

yang diproduksi oleh perusahaan mobil Toyota. 

Sedangkan menurut Pasal 1 butir (3) Undang-undang Nomor 15 

tahun 2001 bahwa: "Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa 

yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa 

sejenis lainnya". 

Contohnya merek jasa adalah Garuda untuk jasa angkutan udara, 

Bagaya taylor untuk jasa jahitan busana, atau Nina Beauty Salon untuk 

jasa kecantikan. 

Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, merek mempunyai 

pcsan yang sangat penting daiam kehidupan ckonomi, terutama di 

bidang perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk 

lain yang sejenis dalam satu kelas. Kelas barang atau jasa adalah 

kclompok jenis barang atau jasa yang mempunyai pcrsamaan dalam 

sifat, cara pembuatan, dan tujuan pcnggunaannya. 
Kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat dengan kegiatan 

produksi. Karena itu, dalam undang-undang ini pengertian perdagangan 
mencakup pula pengertian produksi. Dengan merek, barang atau jasa 
yang satu dibedakan dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis 
dalam satu kelas. Contohnya, kelas barang kosmetik dapat terdiri atas 
jenis parfum, sabun mandi, bedak, dan pewarna bibir, sedangkan kelas 
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barang eleklronik dapat terdiri atas televisi, kulkas, kipas angin, dan 
sebagainya/* 

Sebuah merek dapal disebut merek bila memenub' syarat mutlak 

berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya tanda yang 

dipakai tersebut mempunyai kckuatan untuk membedakan barang atau 

jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dan perusahaan lainnya. Untuk 

mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan 

penentuan pada barang atau jasa bersangkutan. 

Tanda-tanda tersebut dapat dtcantumkan pada barang 

bersangkutan atau bungkusan dan barang tersebut atau dicantumkan 

secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jelas. 

Dari pengertian merek serta persyaratan suatu merek agar dapat 

didaftarkan, maka sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai 

merek, bila: 

1. Mempunyai fungsi pembeda, 
2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur-unsur, 

gambar, nama, kata, huruf-huraf, angka-angka, susunan wama, atau 
kombinasi dan unsur-unsur tersebut), 

3. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan 
dan ketertiban umum, 

4. Bukan menjadi milik umum, 
5. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang, atau jasa 

yang dimintakan pendaftaran.*** \ 

^ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2008. Hak Milik Intelektual Sejarah Teori 
Jan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, him. 165 

^Ubid. him. 166 
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D. Bentuk dan Fungsi Merek 
Bentuk merek adalah bentuk yang menyatakan wujud merek yang 

digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek 

yang dapat digunakan untuk barang atau jasa. Berikut ini diuraikan 

berbagai contoh bentuk merek. *̂ 
1. Merek yang berbentuk lukisan atau gambar 

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau 
gambar antara barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang 
lain yang sejenis. Merek ini disebut merek lukisan. Contohnya merek 
cat "kuda terbang", yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang 
terbang. 

2. Merek yang berbentuk kata 
Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara 
barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang 
sejenis. Merek ini disebut merek kata. Contohnya Rexona untuk 
deodorant, Bodrex untuk obat flu, dan Daihatsu untuk mobil. 

3. Merek yang berbentuk huruf atau angka 
Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka 
antara barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang 
sejenis. Merek ini disebut merek huruf atau angka. Contohnya YKK 
untuk ritsluiting, 4711 untuk pomade, dan ABC untuk sirup atau 
kecap. 

4. Merek yang berbentuk nama 
Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara 
barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang 
sejenis. Merek ini disebut merek nama. Contohnya Piere Cardin 
untuk kemeja dan Elizabeth Arden untak parfum. 

\ 
5. Merek yang berbentuk kombinasi 

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan/gambar 
dan kata antara barang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang 
lain yang sejenis. Merek ini berbentuk lukisan/gambar dan kata 

' Abduikadir Muhammad, 2008, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bhakti, 
Bandung, him. 375 
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menjadi satu kesatuan yang disebut merek kombinasi. Contohnya 
merek jamu Nyonya Meneer, yaitu kombinasi gambar seorang 
nyonya dan perkataan Nyonya Meneer. 

Berdasarkan arti kata merek dan obyek yang dilindunginya, maka 

merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1 (satu) 

perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang 

sejenis. Dengan demikian, merek adalah tanda pengenal asal barang dan 

jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang 

bersangkutan dengan, produsennya, maka hal itu menggambarkan 

jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya 

tersebut sewaktu diperdagangkan. 

Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang 

dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tidak hanya berguna bagi produsen 

pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan 

jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya merek juga 

berfungsi sebagai sarana promosi dan reklame bagi produsen atau 

pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang 

bersangkutan. 

"Merek juga dapat berilingsi merangsang pertumbuhan industri 

dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak, masalah 

paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di 
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daiam ekonomi Indonesia, terutama yang bersangkut paut dengan 

perkembangan usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal." '" ' 

Realisasi dari pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting 

bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang Juga 

merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi 

mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi 

intemasional. Indonesia pun akan dianggap sebagai negara yang sudah 

cukup dewasa untuk turut serta daiam pergaulan antara bangsa-bangsa. 

E. Sistem Pendaftaran Merek 
Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian dan 

perlindungan hukum mengenai hak atas merek. Pendaftaran merek 

dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut 

Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal adalah instansi pendaftaran 

merek yang ditugasi untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan 

pendaftarannya oleh pemilik merek untuk melakukan pendaftaran merek 

perlu dimohonkan pendaftaran lebih dahulu berdasarkan syarat-syarat 

dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 15 tahun 

2001 tentang merek. 

Muhammad Djumhara dan R Djubaedillah, Op Cit, him. 171 
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Apabila pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran 

merek, pengajuan permohonan dua atau lebih kelas barang dan atau jasa 

dapat dilakukan dengan satu permohonan. Permohonan harus 

menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam kelas 

yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 8 UU No. 15 tahun 2001). Dua 

atau lebih kelas barang dan atau jasa dalam satu permohonan membuat 

prosedur adminisuasi pendaftaran merek dan penanganan 

pemeriksaannya menjadi lebih sederhana. Namun, kewajiban 

pembayaran biaya pendaftaran merek itu tetap dikenakan sesuai dengan 

jumlah kelas barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang 

Merek, menyatakan bahwa permohonan diajukan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: 

1. Tanggal, bulan, dan tahun 
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan aiamat pemohon 
3. Nama lengkap dan aiamat kuasa apabila permohonan diajukan 

melalui kuasa 
4. Wama-wama apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya 

menggunakan unsur-unsur warna 
5. Nama negara dan tanggal permohonan merek yang pertama kali 

dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. 
Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. 

pemohon tersebut dapat terdiri atas satu orang atau beberapa orang, 

secara bersama atau badan hukum. Permohonan dilampiri dengan bukti 

pembayaran biaya. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu 
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pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua 

nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu aiamat sebagai 

aiamat mereka. permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari 

pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan 

persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Dalam hal 

permohonan diajukan melalui kuasa, Surat kuasa untuk itu 

ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. 

Kuasa yang dimaksud adalah konsullan hak kekayaan intelektual. 

Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 mengatur 

pemohon yang berkedudukan di luar wilayah Negara Republik 

Indonesia. Menurut ketentuan pasal tersebut, permohonan yang diajukan 

oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar 

wilayah Negara Republik Indonesia wajib menyatakan dan memilih 

tempat tinggal kuasanya sebagai domisili hukumnya di Indonesia. 

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan 

dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal 

penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima 

di negara lain, yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota 

Organisasi Perdagangan Dunia. 

Konvensi intemasional yang dimaksud daiam pasal ini adalah 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 dan 



25 

Word Trade Organization beserta segala perjanjian tain yang mengubah 

atau mclengkapinya yang memuat beberapa ketentuan berikut: 
1. Jangka waktu mengajukan permohonan dengan hak prioritas adalah 

enam bulan, 
2. Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan 

permohonan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota 
Konvensi Paris, 

3. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan Jangka waktu 
enam bulan, 

4. Jika jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari Direktorat 
jenderal tutup, jangka waktu pengajuan permohonan diperpanjang 
sampai pada permulaan hari kerja berikulnya."* 

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi 

dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang 

pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut Bukti hak 

prioritas yang dimaksud itu diterjemahkan ke daiam bahasa Indonesia. 

Apabila ketentuan-ketentuan ini tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 

tiga bulan setelah berakhimya hak mengajukan permohonan dengan 

menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud Pasal 11, 

permohonan tersebut tctap diproses, tetapi tanpa menggunakan hak 

prioritas (Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001). 

Menurut penjelasan Pasal 12 tersebut, bukti yang dimaksud 
adalah: bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta 
tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan 
penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang 
disampaikan berupa salinan atau fotocopi surat atau tanda penerimaan, 
pengesahan atas salinan atau fotocopi Surat atau tanda penerimaan 
tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan 
untuk pertama kali. 

Abduikadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Op. Cit, him. 378 
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Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan tcrhadap kelengkapan 

persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai 

dengan Pasal 12 UU No 15 tahun 2001. Dalam hal terdapat 

kckuranglcngkapan persyaratan yang telah ditentukan tersebut, 

Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut 

dipenuhi dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggai 

pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan 

tersebut. Apabila kekurangan itu menyangkut persyaratan sebagaimana 

dimaksud Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, jangka waktu 

pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan 

terhitung sejak berakhimya waktu pengajuan permohonan dengan 

menggunakan hak prioritas. 

Jika kekurangan persyaratan tersebut tidak dipenuhi sebagaimana 

mestinya Pasal 14 UU No 15 tahun 2001 menentukan, dalam hal 

kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu 

dua bulan sebagaimana ditentukan Pasal 13 ayat (2) UU No. 15 tahun 

2001, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada 

\ pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik 

kembali. Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya 

yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik 

kembali. 
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Dalam hal seluruh persyaratan administrative sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU No 15 tahun 2001 

telah dipenuhi terhadap permohonan diberikan tanggai penerimaan. 

Tanggal penerimaan tersebut dicatat oleh Direktorat jenderal (Pasal 15 

UU No 15 tahun 2001). Tanggal penerimaan dikenal dengan filling date. 
Tanggal penerimaan adalah tanggal yang ditetapkan setelah dokumen 

permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan yang diatur dalam 

undang-undang ini. Tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal 

pengajuan permohonan. Jika pemenuhan kelengkapan persyaratan baru 

terjadi pada, tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain 

tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan. 

Dalam waktu paling lama sepuluh hari terhitung sejak tanggal 

disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal 

mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. 

Adapun dalam Pasal 22 UU No 15 tahun 2001 dijelaskan bahwa, 

pengumuman berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan: 
1. Menempatkannya dalam berita resmi merek yang diterbitkan secara 

berkala oleh Direktorat jenderal, dan/atau 
2. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas 

dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat 
Jenderal 

3. Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat 
Jenderal. 

Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 15 tahun 

2001 disebutkan bahwa, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan: 
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1. Nama dan aiamat lengkap permohonan, termasuk kuasanya apabila 
permohonan diaiukan melalui kuasa, 

2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan 
pendaftarannya, 

3. fanggai penerimaan, 
4 Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama 

kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak 
prioritas, dan 

5 Contoh etiket merek, termasuk keterangan mengenai warna dana 
pabila etiket menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf 
latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa 
Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin 
atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara 
pengiicapannya dalam ejaan latin. 

Selain jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 UU No 15 tahun 2001, setiap pihak dapat mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan 

yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan tersebut dapat 

diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek 

yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan 

undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal terdapat 

keberatan, Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama empat belas 

hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan 

surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. 

Dalam rumusan "setiap pihak" Pasal 24 UU N o l 5 tahun 200P 

termasuk juga pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan 

merek tersebut sebagai pemakai pertama untuk jenis barang dan/atau 

jasa yang termasuk dalam satu kelas. Pemilik merek tidak terdaftar 
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dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan merek yang terdapat 

persamaan pada pokoknya atau kcseluruhannya dengan mereknya yang 

telah digunakannya sebagai pemakai pertama untuk jenis barang 

dan/atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. 

Pennohonan atau kuasanya berhak mengajukan "sanggahan" 

terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU No 15 

tahun 2001 kepada Direktorat Jendreral. Sanggahan tersebut diajukan 

secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak 

tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat 

Jenderal (Pasal 25 UU No 15 tahun 2001). Dalam hal terdapat keberatan 

dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan 

dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam 

pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai 

diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU N o 15 tahun 

2001. Pemeriksaan kembali terhadap, permohonan tersebut diseiesaikan 

dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak berakhimya 

jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal memberitahukan secara 

tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil 
\ 

pemeriksaan kembali sebagaimana dijelaskan di atas. 

Dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal 

penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No 15 tahun 

2001 tentang merek. Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan 
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substantif terhadap permohonan. Pemeriksaan substantif tersebut 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU 

No 15 tahun 2001 (merek tidak dapat didaftar dan harus ditolak). 

Pemeriksaan substantif diseiesaikan dalam waktu paling lama 9 

(sembilan) bulan. (Pasal 18 UU No 15 tahun 2001). Pemeriksaan 

substantif dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat jenderal. 

Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan 

diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh menteri berdasarkan 

syarat dan kualifikasi tertentu. Pemeriksaan diberi jenjang dan 

tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

"Apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif 

bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan 

Direktorat Jenderal, permohonan tersebut diumumkan dalam berita 

resmi merek". 

F, Pelanggaran Terhadap Merek 
Setiap merek terdaftar dilindungi undang-undang. Perlindungan 

\ 

tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Karena pada merek 

melekat keuntungan ekonomi, maka selalu ada kecenderungan untuk 

' Abduikadir Muhammad, 2007, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, 
Citra Aditya Bhakti, Bandung, him. 161 
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memanfaatkan merek terkenal milik orang lain secara tidak sah. Apabila 

terjadi pelanggaran merek, pemilik terdaftar dapat mengajukan gugatan 

terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan 

merek untuk barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau kcseluruhannya dengan mereknya. 

Ada 3 (tiga) jenis pelanggaran merek, yaitu: 
a. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada 

kcseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain, 
b. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya 

dengan merek terdaftar milik orang lain, 
c. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui/patut 

diketahui berasal dari kejahatan pelanggaran merek, misalnya 
pemalsuan, peniruan. 
Pelaku pelanggaran merek huruf (a) dan (b) disebut pelaku utama, 

sedangkan pelaku pelanggaran huruf (c) disebut pelaku pembantu. 

Pelaku pelanggaran merek butir a dan b disebut pelaku utama. Adapun 

pelaku pelanggaran merek butir c disebut pelaku pembantu. Bentuk 

pelanggaran butir a dan b menimbulkan kesan yang sama mengenai 

bentuk, cara penempatan, atau kombinasi, baik antara unsur-unsur 

maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek 

yang bersangkutan. Dengan demikian, barang, atau jasa yang 

diperdagangkan itu seolah-olah berasal dari pemilik merek terdaftar. 

Bentuk pelanggaran pada butir c adalah membantu pelaku pelanggaran 

Ibid. him. 163 
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merek dengan cara memperdagangkan barang atau jasa hasil perbuatan 

pelanggaran merek. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU No 15 tahun 2001, pemilik 

merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang 

secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau kcseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis 

berupa: 

1. Gugatan ganti rugi dan/atau. 

2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

merek tersebut.'"** 

Gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Niaga. Pasal 77 UU 

No 15 tahun 2001 menentukan bahwa gugatan atas pelanggaran merek 

terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU No 15 tahun 2001 

dapat pula diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara 

sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang 

bersangkutan. 

Atas permohonan pemilik merek dan/atau penerima lisensi merek 

terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk 

mencegah kenigian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan 

tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan 

barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. 

Ibid, him 54 
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Dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang 

menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan 

bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan 

setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tctap (Pasal 78 

UU N o l 5 tahun 2001). Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat 

diajukan kasasi. 

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan 

dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan Surat 

penetapan sementara tentang:'^* 

1. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelenggaran 

hak merek, 

2. Pcnyimpangan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek 

tersebut. 

Permohonan penetapan sementara berdasarkan Pasal 86 ayat (1) 

UU N o 15 tahun 2001 diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga 

dengan persyaratan sebagai berikut: 

1. Melampirkan bukti kepemilikan merek, 
2. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya 

pelanggaran merek, 
3. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/ata^i dokumen yang 

diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan 
pembuktian. 

Ibid, him. 188 
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4. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan 
pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang 
bukti, dan 

5. '^lembayar jumlah berupa uang tunai atau jaminan bank. 

Penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU 

No 15 tahun 2001 telah dilaksanakan. Pengadilan Niaga segera 

memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan 

kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya (Pasal 

86 ayat (2) UU No 15 tahun 2001). Hakim Pengadilan Niaga yang 

memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, 

membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 85 UU No 15 tahun 2001 dalam waktu pahng lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut (Pasal 87 

UU No 15 tahun 2001). 

Apabila penetapan sementara dikuatkan, uang jaminan yang telah 

dibayar harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan 

permohonan penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76 UU No 15 tahun 2001. Akan tetapi apabila 

penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan 

harus segera diserahkaAi kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai 

ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut. 

Hak untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat tidak 

mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di 
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bidang merek. Untuk itu, Pasal 89 UU No 15 tahun 2001 mengatur 

tentang penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 15 

tahun 2001 bahwa: "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No 8 

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana di bidang merek". 

Dalam Pasal 89 ayat (2) ditentukan bahwa Penyidik Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tersebut berwenang: 
1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, 
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang 

diduga melakukan tindak pidana di bidang merek, 
3. Meminta keterangan dan barang bukti dan orang atau badan hukum 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek, 
4. Melakukan pemeriksaan atas pembuktian, catatan, daii dokumen 

lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, 
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 

barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek, dan 

6. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang merek. 

Penyidik Pejabat pegawai Negeri Sipil memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik 

Pejabat Polri. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan 

\ hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melatui Penyidik Pejabat 

Polri dengan mengingat ketentuan Pasal 107 KUHAP (Pasal 89 ayat (3) 

dan ayat (4) UU No 15 tahun 2001). Apabila tindak pidana pelanggaran 

merek terbukti, pelaku tindak pidana tersebut diancam dengan pidana 
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penjara dan denda agar dapat dilakukan penuntutan, menurut Pasal 95 

UU No 15 tahun 2001, harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. 

Pasal 90 UU No 15 tahun 2001, ditentukan bahwa: 
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek 

yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdallar milik pihak lain 
untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah. 

Apabila merek yang digunakan dengan sengaja dan tanpa hak itu 

sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, menurut 

Pasal 91 UU No 15 tahun 2001 , dipidana dengan pidana penjara paling 

lama empat tahun dan/atau denda paling banyak delapan ratus juta 

nipiah. Tindak pidana dalam kedua pasal tersebut adalah kejahatan 

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda 

yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geogratis milik pihak lain 

untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, 

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

paling banyak satu milyar rupiah (Pasal 92 ayat (1) UU No 15 tahun 

2001). Apabila tanda yang digunakan dengan sengaja dan tanpa hak itu 

sama pada pokoknya dengan indikasi geogratis milik pihak lain, 

dipidana dengan pidana penjara, paling lama empat tahun dan/atau 

denda paling banyak delapan ratus juta. 

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda 

yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa 
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sebingga dapal memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai 

asal barang atau jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak delapan ratus juta 

rupiah. 

Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 

diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut 

merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 

Pasal 9 1 , Pasal 92, dan Pasal 93 UU No 15 lahun 2001 dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua 

ratus juta rupiah. Tindak pidana ini adalah pelanggaran. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka tindak pidana 

pelanggaran merek digoiongkan menjadi beberapa jenis, yaitu: 
1. Penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek 

terdaftar milik pihak lain, ancaman pidana maksimum lima tahun 
penjara, dan/atau denda maksimum satu milyar rupiah, 

2. Penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek 
terdaftar milik pihak lain, ancaman pidana maksimum empat tahun 
dan/atau denda maksimum delapan ratus juta rupiah, 

3. Penggunaan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi 
geografis terdaftar milik pihak lain, ancaman pidana maksimum lima 
tahun dan/atau, denda maksimum satu milyar rupiah, 

4. Penggunaan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi 
geografis terdaftar milik pihak lain, ancaman pidana maksimum 
empat tahun dan/atau denda maksimum delapan ratus juta rupiah, 

5. Penggunaan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada 
barang atau jasa, ancaman pidana maksimum empat tahun dan^'atau 
denda maksimum delapan ratus juta rupiah, 

6. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek 
terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, ancaman pidana. 
maksimum satu tahun kurungan atau denda maksimum dua ratus juta 
rupiah.'^* 

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit, him, 170 



BAB 111 
PEMBAHASAN 

A. Sanksi Pidana yang Dapat Dikenakan Tcrhadap Pihak yang 
Melakukan Pemalsuan Merek di Pengadilan Negeri kelas I A 
Palembang 

Agar suatu tanda dapat diterima sebagai suatu merek dagang atau 

merek jasa (service mark), syarat mutlak dari padanya adalah harus 

mempunyai daya pembeda dan merek dagang lain atau suatu merek jasa 

lain yang sejenis Mengenai daya pembeda ini Sudargo Gautama 

mcngemukakan sebagai berikut: 

Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka adalah : syarat mutlak 
bahwa merek bersangkutan ini harus dapat memberikan ketentuan atau 
"mdmdualisering" dari pada barang bersangkutan. Pihak ketiga akan 
melihat juga dan dapat membedakan karena adanya merek ini, barang-
barang hasil produksi seseorang dari pada hasil produksi orang lain.'^* 

Pentingnya daya pembeda karena adanya unsur pembeda inilah 

suatu merek barang atau jasa dapat dibedakan identitasnya dari barang 

atau jasa lain yang terletak dalam kelas atau jenis sama. Menurut RM. 

Suryodiningrat, yang dimaksud dengan tanda pembeda tidak dapat 

dijawab secara positif, melainkan secara negatif, jadi tanda yang tidak 

mempunyai daya pembeda antara Iain: 

Sudargo Gautama, 2006, Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung, him. 43 

38 
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1. Amat sederhana bentuknya seperti yang hanya terdiri dari titik-titik, 
garis-garis, huruf-huruf, angka-angka, lingkaran-lingkaran, segitiga-
segiliga, 

2. Yang merupakan lukisan dari barang sendiri untuk mana merek yang 
dipergunakan misalnya: lukisan rokok krelek tidak dapat dijadikan 
merek rokok kretek, lukisan kcdelai tidak dapat dipergunakan 
sebagai merek untuk kecap, 

3. Yang terdiri dari lukisan/perkataan yang menyatakan sifat atau mulu 
barang yang untuk mana merek dipergunakan, misalnya lukisan "ibu 
jari" tanpa tambahan sesuatu untuk minyak wangi, bedak dan 
barang-barang toilet, 

4. Yang terdiri dari nama negara atau peta negara nama kota karena 
menyatakan tentang asalnya barang untuk mana merek 
dipergunakan, misalnya: nama kota "Paris" tidak boleh 
dipergunakan sebagai merek roti yang dibuat di "Bandung", 

5. Yang terdiri dari lukisan/perkataan yang telah menjadi milik umum, 
misalnya: lukisan "tengkorak manusia dengan tulang bersilang" 
sebagai merek untuk racun, perkataan "merdeka", "Pancasila" yang 
dikenai dan dipakai secara luas dalam masyarakat."*' 

Mengenai tanda yang berupa angka-angka dan tanda yang terdiri 

atas huruf-huruf oleh Yureisprudensi diakui sebagai merek, seperti 

misalnya merek " 5 5 5 " untuk rokok sigaret, karena merek ini sudah 

terkenal di dalam pasaran intemasional. Juga merek "Tancho" untuk 

rissluiting, yang oleh Mahkamah Agung diakui sebagai suatu merek dan 

dianggap mempunyai daya pembeda (Putusan MA. No. I27.k/Sip/1972). 

Pengertian tentang barang sejenis tidak dapat ditentukan secara 

pasti. Menurut praktek, merek suatu barang dikatakan sejenis, apabila 

dipandang dari sudut perekonomian dan teknis dari barang-barang 

tersebut sedemikian miripnya sehingga orang akan memberikan 

RM. Suryo Diningrat, 2001, Hak Milik PerinJustrUm, Trasito, Bandung, him. 16-17 
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kesimpulan bahwa barang-barang yang beredar dipasaran adalah berasal 

dari sumber yang sama. 

Untuk menentukan apakah barang itu sejenis atau tidaknya, kita 

harus melihat pada bagaimana pandangan khalayak ramai sebagai 

konsumen. Barang-barang yang mempunyai persamaan asalnya atau 

sifatnya atau tujuannya apabila dipakaipada merek yang sama pada 

pokoknya akan dengan mudah dikacaukan dengan barang-barang yang 

sejenis. Terhadap barang-barang sejenis ini, ada pendapat mengenai arti 

kata sejenis, yaitu: 

1. Kollewijn berpendapat bahwa: 
Perkataan sejenis sebagai demikian tidak dapat memberikan ukuran 
yang jelas dan praktis untuk dapat dipakai dalam mcnggolongkan 
barang itu sejenis atau tidak yang penting adalah pemberian terhadap 
kepentingan pengusaha atau mereknya. Jadi pengusaha sendirilah 
yang harus menetapkan barang-barang apakah mereknya itu ingin 
diperhndungi. Maka dia harus menentukan nama barang-barang 
yang ditulis di belakang mereknya.'"* 

2. Menurut Yunsprudensi 

Kata sejenis berarti termasuk dalam suatu cabang industri atau suatu 
cabang pemiagaan yang sama misalnya: 
a. Kembang gu\a{suikerwerk) dan biskuit termasuk barang-barang 

sejenis, karena kedua-duanya termasuk dalam satu cabang 
industri atau perniagaan yang sama, 

b. Sigaret, kertas sigaret, rokok kretek, cerutu dan tembakau 
termasuk barang-barang sejenis.^''* 

Ibid him. 28 

^°Hbid. him. 30 
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Terhadap barang-barang yang bukan sejenis tidak ada alasan 

untuk membenkan perlindungan terutama dalam hal persaingan 

melawan hukum {unfair competition law) sebab perlindungan dalam 

persaingan tersebut hanya diberikan terhadap barang-barang sejenis saja. 

Adapun arti penting dari adanya perumusan terhadap barang 

sejenis itu dimaksudkan untuk; 

1. Mencegah terjadinya persaingan yang tidak jujur, seperti halnya 

peniruan merek, baik merek dagang maupun merek jasa, 

2. Menghindari penggunaan merek yang sama oleh seseorang atau 

lebih atau badan hukum. 

Dari apa yang telah diuraiakan di atas, maka akan banyak sekali 

sengketa merek yang akan terjadi jika tidak dipenuhinya syarat-syarat 

pendaftaran merek. Selain itu sengketa merek juga akan terjadi karena 

kurangnya pengawasan serta kurangnya kesadaran masyarakat dan 

pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab, yakni dengan melakukan 

pemalsuan merek orang lain yang terkenal dan mendaftarkan merek 

orang yang sudah terkenal, sehingga akibatnya akan merugikan pemilik 

merek dan konsumen. 

Dalam hal pemalsuan merek ini, undang-undang telah 

menentukan bagi mereka yang melakukannya akan dikenakan sanksi. 
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Untuk mengetahuinya dapat dilihat di dalam Pasal 256 KUHP, 

seiengkapnya berbunyi:^" 

Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun: 
1. Barang siapa, membubuhkan merek lain dari pada yang tersebut 

Pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus 
atau boleh dibubuhkan pada barang atau bungkusnya, secara palsu 
pada barang atau bungkusnya, secara palsu pada barang atau 
pembungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain pakai barang itu, seolah-olah mereknya tulen 
dan tidak dipalsukan, 

2. Barang siapa yang, dengan maksud yang sama, membubuhi merek 
pada barang atau bungkusnya tersebut ke-1 di atas dengan memakai 
cap yang tulen secara melawan hukum, 

3. Barang siapa memakai merek yang tulen untuk barang atau 
bungkusnya padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya 
itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai 
barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu. 

Selain sanksi yang ditentukan di dalam KUHP bagi mereka yang 

melakukan pemalsuan merek, di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 

2001 tenlang Merek juga ada sanksi pidananya. Hal ini dapat dilihat di 

dalam Pasal 90, 91 , 92, 93, 94, dan 95. Agar dapat terlihat secara lebih 

rinci dan jelas berikut ini bunyi seiengkapnya pasal tersebut. 

Pasal 90. 

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek 
yang sama pada keselurahannya dengan merek terdaftar milik pihak lain 
untuk barang dan/atau jasa sejenis yang \ diproduksi dan/atau 
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima ) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah). 

' Wawancara dengan Bapak Nuhardin, SH.,MH, Selaku Wakil Panitera Pengadilan 
Negeri Kelas I A Palembang, Tangggal 5 Februari 2015 
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Pasal 91 . 
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek 

vang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain 
untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus, 
juta rupiah). 

Pasal 92. 

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang 
sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografts milik pihak lain 
untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), 

(2) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang 
sama pada pokoknya dengan indikasi-geogratis milik pihak lain 
untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), 

(3) Terhadap pencantuman alas sebenarnya pada barang yang 
merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang 
menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang 
yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, 
diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
aya t (2) 

Pasal 93. 

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda 
yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa 
sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai 
asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) taban dan/atau denda paling banyak Rp 
800.000.000,00 (de)apan ratus juta rupiah). 

Pasal 94. 

(1) Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui 
atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan 
hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 90, Pasal 91 , 
Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
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1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200,000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah), 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

Pasal 95. 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal. 
91,Pasal 92,Pasal 93 , dan Pasal 94 merupakan dclik aduan. 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa 

sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan 

merek adalah sanksi pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana 

kurungan paling berat 7 tahun penjara dan sanksi denda paling banyak 

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

B. Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak 
Pidana Pemalsuan Merek 

Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau 

pejabat pegawai negeri sipil twentu yang diberi wewenang khusus o!eh 

undang-undang melakukan penyidikan. 

Jadi, di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana 

khusus memberikan wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil 

untuk melakukan penyidikan misalnya Undang-undang Nomor 15 tahun 

2001 tentang Merek, Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :̂ *̂ 

Wawancara dengan Bapak Nuhardin, SH.,MH, Selaku Wakil Panitera Pengadilan 
Negeri Kelas I A Palembang, Tangggal 5 Februari 2015 
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{l )Seiam Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Pegawai Ngcri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 tahun 1981 tenlang Hukum Acara Pidana, untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek. 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 
a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang merek, 
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang 

diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan 
aduan tersebut pada hurufa, 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan 
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek, 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen 
lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana di bidang merek, dan 

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang merek, 

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil 
penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, 

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I ) menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan 
mengingat ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana. 

Akan tetapi perlu diingat, wewenang penyidikan yang dimiliki 

oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang 

yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-

undang pidana khusus itu. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang 

yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: Penyidik 
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pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) 

huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang 

menjadi landasan hukumya masing-masing dan dalam pelaksanaan 

tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. 

Untuk lebih jelas mengenai kedudukan dan wewenang penyidik 

pegawai negeri sipil daiam melaksanakan tugas penyidikannya, dapat 

dilihat sebagai berikut; 
1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah: 

a. koordinasi penyidik polri, dan 
b. di bawah pengawasan penyidik Polri. 

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan 
petunjuk kepada penyidik-penyidik pegawai negen sipil tertentu, 
dan membenkan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 
a y a t ( l ) ) . 

3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus "melaporkan" kepada 
penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di 
sidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada 
ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya 
kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)). 

4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan 
penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada 
penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan 
penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat 
(3)). 

Yang ingin diketahui, apakah penyidik Polri dapat 
mengembalikan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 
untuk menyuruh melakukan penyempumaan penyidikan. Atau 
apakah penyidik Polri dapat melaksanakan sendiri penyempumaan 
hasil penyidikan pegawai negeri sipil. Tentu dapat n^elakukan. 
Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan penyidik 
pegawai negeri sipil, berwenang untuk memeriksa segala 
kekurangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil. Menurut 
hemat penulis bahwa penyidik Polri mempunyai wewenang untuk 
meneliti hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini 
didasarkan pada kedudukan yang diberikan ketentuan Pasal 7 ayat 
(2) kepada penyidik Polri, sebagai "coordinator" dan "pengawas" 
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terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Lagi pula, apa gunanya 
pelimpahan hasil penyidikan pegawai negen sipil. melalui Polri jika 
tidak berwenang memeriksa kekurangan yang terdapat di dalamnya. 
Cukup f^eralasan kalau begitu penyidik Polri dapat memeriksa dan 
menyuruh melakukan tambahan penyidikan. Alasan selanjutnya 
berdasarkan Pasal 107 ayat (1) yang memberi wewenang kepada 
penyidik Polri untuk memberikan petunjuk kepada penyidik 
pegawai negeri sipil. Wewenang yang seperti ini perlu sekali 
dimiliki penyidik Polri, tmtuk menghindari pengembalian berkas 
oleh penuntut tuntun berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (2), 
yakni penuntut umum dapat segera mengembalikan hasil penyidikan 
kepada penyidik, apabila berpendapat hasil penyidikan dianggap 
"kurang lengkap". 

5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan 
yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri penghentian 
penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan 
penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)). Tentang masalah 
pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai 
negeri sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan 
tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak 
pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai pagawai negeri 
sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada 
penyidik polri, tidak perlu diberitahukan kepada penuntut umum. 
Berarti penyidik polri bertugas menyampaikan kepada penuntut 
umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan, di samping harus 
diberitahukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik 
polri juga langsung memberitahukan penghentian kepada penuntut 
u m u m / * 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa 

pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 

pemalsuan merek adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 

\ 

M. Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 
Pertyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, him. 112-113 
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Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek/"** 

Wawancara dengan Bapak Nuhardin, SH.,MH, Selaku Wakil Panitera Pengadilan 
Negeri Kelas I A Palembang, Tangggal 5 Februari 2015 



BAB IV 
PENUTUP 

Dari apa yang telah dikemikakan di dalam bab-bab terdahulii, 

teaitama yang ada, sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat 

ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 
1. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pihak yang 

melakukan pemalsuan merek adalah : Sanksi pidana, kurungan dan 

pidana denda. Sanksi pidana kurungan paling berat 7 tahun penjara 

dan sanksi denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah). 

2. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana, pemalsuan merek adalah : Pejabat pegav^ai negeri sipil 

tertentu di Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. 

B. Saran 
1. Sebaiknya sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pihak yang 

melakukan pemalsuan merek dapat lebih diperberat, mengingat 

kejahatan pemalsuan merek ini tidak hanya merugikan pihak 

4 9 
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produsen akan tetapi juga merugikan pihak konsumen, bahkan 

merugikan Negara. 

2. Sebaiknya penyidik pegawai negeri sipil (Direktorat Jenderal) 

diberikan wewenang yang lebih luas dalam melakukan penyidikan, 

agar supaya penyidikan yang dilakukannya dapat menghasilkan 

sesuatu yang optimal. 
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