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Abstract 

Imitation handphone trade increasingly occurred in Indonesia which is a legal 

issue that hurt some parties that the application of the law firm and effective 

implementation of legislation needs to be done on the protection of consumers are 

harmed and trademark owners. Most people do not know about legal protection 

against imitation of consumers who buy mobile phones based to Law No. 8 of 

1999 on consumer protection, legal remedies are applied to businesses imitation 

handphone seller and legal actions that apply to owners of mobile phone brands 

mock case under the decision No. 1210 / Pid.B / 2014 / PN.Bjm. This research 

used normative juridical method where researchers collected secondary data of 

primary legal materials of Law No. 8 of 1999 on consumer protection and to Law 

No. 15 of 2001 on the brand as well as other regulations related obtained via the 

Internet. The study concluded that every consumer who bought the product should 

get legal protection of the rights owned by consumers who have been regulated in 

Law No. 15 of 2001 on the brand. Harmed Consumers can take the case to law 

enforcement authorities in accordance with applicable regulations. 

Keywords: Imitated handphone Sales, Consumer Rights, Protection Law. 

 

 

Intisari 

Penjualan handphone tiruan semakin marak terjadi di Indonesia hingga 

menjadi salah satu problema hukum yang sangat merugikan berbagai pihak 

sehingga diperlukan penegakan hukum secara tegas, dan efektifitas keberlakuan 

Undang-Undang terkait perlindungan hak konsumen yang telah dirugikan serta 

penjualan handphone tiruan yang menyebabkan kerugian terhadap pemilik dari 

merek dagang tersebut. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui 

bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli handphone 

tiruan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, upaya hukum apa yang diberlakukan bagi pelaku usaha sebagai 

pemilik merek handphone tiruan, serta bagaimana tindakan hukum yang 

dikenakan kepada pemilik merek handphone yang ditiru berdasarkan berdasarkan 
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putusan perkara Nomor 1210/Pid.b/2014/PN.Bjm. Dalam penulisan skripsi ini, 

adapun metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, dimana penulis 

mengumpulkan data-data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri dari 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun peraturan terkait 

lainnya yaitu melalui internet. Pada penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa 

setiap konsumen yang membeli produk yang dijual oleh pelaku usaha pasti 

mendapatkan perlindungan hukum atas hak yang dimiliki konsumen yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

konsumen. Serta terhadap suatu merek dagang yang telah didaftarkan sesuai 

dengan prosedur yang telah tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 Tentang Merek, tetap akan mendapatkan perlindungan hukum 

terhadap hak merek yang sah. Sehingga diharapkan kepada konsumen yang 

dirugikan untuk dapat membantu dalam mengadu kepada pihak yang berwajib 

untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. 

Kata Kunci:Penjualan Handphone Tiruan, Hak Konsumen, Perlindungan 

Hukum. 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk 

yang sangat istimewa yang 

diciptakan oleh Tuhan Yang Maha 

Esa. Keistimewaan tersebut 

melahirkan hak untuk dapat dihargai, 

dilindungi, dan dihormati. Dalam 

sejarah pemikiran manusia bahwa 

keistimewaan manusia terletak pada 

wujud manusia itu sendiri serta 

dianggap abadi dan tetap akan 

berlaku selamanya. Termasuk 

pemerintah atau orang-orang yang 

memiliki jabatan yang lebih tinggi 

harus mengindahkannya, bahwa hak-

hak setiap manusia harus dilindungi 

oleh hukum dan negara. Menurut 

Utrecht “ hukum adalah himpunan 

peraturan-peraturan (perintah-

perintah dan larangan-larangan) yang 

mengurus tata tertib suatu 

masyarakat dan karena itu harus 

ditaati oleh masyarakat itu.” 1 

Namun masih banyak 

masyarakat yang tidak menaati 

hukum yang ada di suatu negara 

tertentu sehingga menyebabkan 

banyak timbulnya kejahatan-

kejahatan sosial dalam masyarakat. 

Kejahatan yang dalam pokok 

                                                             
1 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu 

Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 38.  
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penyelidikannya berarti kejahatan 

yang dilakukan dan orang-orang 

yang melakukannya.2 Salah satu 

penyebab terjadinya  kejahatan 

dikarenakan salah satu pihak ingin 

memperoleh keuntungan yang lebih 

dari pihak yang lainnya.  

Kejahatan Hak Kekayaan Atas 

Intelektual ini berarti merampok ide, 

orisinalitas, dan ungkapan kreatif 

orang lain.3Kejahatan HAKI tersebut  

seperti pembuatan handphone tiruan. 

Tiruan yang dimaksud tidak dapat 

dilihat secara kasat mata, yaitu 

dengan tulisan merek, bentuk, warna, 

yang sama dengan produk asli, 

namun kualitas yang ada di dalam 

handphone tersebut tidaklah sama 

dengan yang aslinya.  

 Dapat juga terjadi kejahatan 

dari pihak produsen yang ingin 

memasarkan suatu produk yang 

cukup terkenal dikalangan 

masyarakat, namun ternyata produk 

tersebut merupakan produk yang 

telah ditiru oleh suatu kalangan 

                                                             
2W. A. Bonger, Pengantar Tentang 

Kriminologi, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003, 

hal.19. 
3 Frank E. Hagan, Pengantar 

Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku 

Kriminal, Kencana Prenadamedia Group, 

Jakarta, 2013, hal. 409. 

tertentu. Masih banyak kejahatan 

yang mungkin saja dapat terjadi 

dikalangan masyarakat, dikarenakan 

krisis ekonomi yang berkepanjangan 

seperti saat ini. 

Perlindungan konsumen 

sendiri di anggap penting, mengingat 

makin pesat dan lajunya ilmu 

pengetahuan serta teknologi yang 

merupakan motor penggerak bagi 

produktivitas dan efisiensi pelaku 

usaha atas barang dan/atau jasa yang 

dihasilkannya dalam rangka 

mencapai sasaran usaha. Untuk itu 

diperlukan adanya suatu hukum yang 

dapat mengatur tentang perlindungan 

konsumen bagi masyarakat. Karena 

dengan adanya hukum perlindungan 

konsumen tersebut maka masyarakat 

akan lebih terjamin hak-haknya, dan 

dapat lebih percaya untuk membeli 

produk pada produsen mana pun. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini 

dirumuskan dalam 3(tiga) rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana perlindungan hukum 

terhadap konsumen yang membeli 

handphone tiruan berdasarkan 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen?  

2. Upaya hukum apa yang 

diberlakukan bagi pelaku usaha 

sebagai peniru (pembuat) merek 

handphone tiruan ? 

3. Bagaimana tindakan hukum yang 

dapat dikenakan kepada peniru 

(pembuat) merek handphone 

tiruan berdasarkan putusan 

perkara Nomor 

1210/Pid.B/2014/PN.Bjm.?   

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian  dilakukan dengan 

menggunakan hukum normatif. Yaitu 

penelitian dengan menggunakan 

pendekatan terhadap masalah dengan 

penggunaan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam pemecahan dalam 

skripsi ini. Dalam penelitian ini 

dipakai dua alat pengumpul data, 

yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer yaitu 

bahan-bahan hukum yang 

mengikat terdiri dari peraturan 

perundang-undangan dan 

yurisprudensi merupakan bahan 

utama sebagai dasar landasan 

hukum yang berkaitan dengan 

objek yang diteliti. Dalam 

penelitian ini bahan hukum 

primer yang digunakan antara 

lain : 

a. Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 Tentang Merek 

b. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tantang 

Perlindungan Konsumen. 

c. Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 Tentang 

Arbritase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

2. Bahan hukum sekunder 

merupakan bahan-bahan hukum 

yang memberikan informasi atau 

penjelasan tambahan yang 

berkaitan dengan bahan hukum 

primer serta implementasinya. 

Bahan Sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

buku-buku, dokumen-dokumen 

yang relevan dari internet, hasil 

penelitian, hasil karya dari pakar 

hukum dan sebagainya. 

Teknik analisis data yang digunakan 

untuk menguji penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif.Setelah 

rangkaian data terkumpul, 

selanjutnya dilakukan analisis data 
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sebagai berikut melakukan 

pemilahan dan penyusunan 

klasifikasi data, melakukan 

penyunting data dan pemberian kode 

data untuk membangun kinerja 

analisis data, melakukan konfirmasi 

data yang memerlukan verifikasi data 

dan pendalaman data, dan melakukan 

analisis data sesuai dengan 

konstruksi pembahasan hasil 

penelitian.  

 

D. Pembahasan 

Sesungguhnya peranan 

hukum dalam kontes ekonomi adalah 

menciptakan ekonomi dan pasar 

yang kompetitif. Terkait dengan hal 

yang ini pula, bahwa tidak ada 

pelaku usaha atau produsen tunggal 

yang mampu mendominasi pasar, 

selama konsumen memiliki hak 

untuk memilih produk mana 

menawarkan nilai terbaik, baik 

dalam harga maupun mutu. Serta 

tidak ada pelaku usaha dan produsen 

yang mampu menetapkan harga 

berlebihan atau menawarkan produk 

dengan kualitas yang rendah, selama 

masih ada produsen lain dan 

konsumen akan pindah kepada 

produk lain tersebut.4Karena benar 

nyatanya bahwa harga persaingan 

pasar tidak dapat membuat pelaku 

usaha bertindak berlebihan. Karena 

konsumen dapat saja 

membandingkan antara pelaku usaha 

yang satu dengan pelaku usaha 

lainnya. Untuk itu seharusnya para 

pelaku usaha bersaing dengan sehat 

yaitu dengan standar nilai yang 

sesuai dengan mutu dari barang yang 

diperjual belikannya. 

Perlindungan konsumen 

mempunyai cakupan yang luas, 

meliputi perlindungan konsumen 

terhadap barang dan jasa, yang 

berawal dari tahap kegiatan untuk 

mendapatkan barang dan jasa hingga 

sampai akibat-akibat dari pemakaian 

barang dan / atau jasa tersebut. 

Cakupan perlindungan konsumen itu 

dapat dibedakan dalam dua aspek, 

yaitu : 

1. Perlindungan terhadap 

kemungkinan barang yang 

diserahkan kepada konsumen 

tidak sesuai dengan apa yang 

telah disepakati. 

                                                             
4Zulham, Hukum Perlindungan 

Konsumen, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2013, hal.22. 
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2. Perlindungan terhadap 

diberlakukannya syarat-syarat 

yang tidak adil kepada 

konsumen. 5 

Pada dasarnya besar 

kemungkinan untuk terjadinya kedua 

cakupan tersebut, seperti cakupan 

pertama yang menyebutkan 

mengenai perlindungan terhadap 

kemungkinan barang yang 

diserahkan kepada konsumen tidak 

sesuai dengan apa yang telah 

disepakati. Banyak penyebab yang 

mendasari terjadinya permasalahan 

tersebut, seperti keinginan pelaku 

usaha untuk memperoleh keuntungan 

yang lebih besar daripada yang 

biasanya dapat ia dapatkan 

membuatnya melakukan perbuatan 

menjual handphone tiruan yang 

sedemikian rupa untuk dapat 

meyakini konsumen untuk membeli 

handphone tiruan yang dijualnya. 

Padahal awal dari penawaran 

tersebut pelaku usaha tidak pernah 

mengatakan bahwa produk yang ia 

jual kepada konsumen merupakan 

produk tiruan. Hingga setelah proses 

tawar menawar yang terjadi antar 

pelaku usaha dan konsumen 

                                                             
5Ibid., hal.22 

menyebabkan terjadilah proses 

kesepakatan konsumen untuk 

membeli produk yang dijual oleh 

pelaku usaha. Handphone tiruan 

tidak dapat kita ketahui secara kasat 

mata dan dengan waktu yang singkat, 

maka dengan kurun waktu yang 

cukup lama dan dengan penggunaan 

handphone tersebut setiap harinya 

membuat si konsumen menyadari 

bahwa handphone yang ia beli 

merupakan handphone tiruan. 

Dengan terjadinya permasalahan 

yang seperti di atas maka cakupan 

terhadap barang yang diserahkan 

tidak sesuai dengan apa yang telah 

disepakati harus dilindungi oleh 

hukum. 

Sama halnya dengan cakupan 

yang kedua, yaitu perlindungan 

terhadap diberlakukannya syarat-

syarat yang tidak adil kepada 

konsumen. Seperti halnya pelaku 

usaha yang memberlakukan 

ketentuan tidak dapatnya 

dikembalikan atau diperbaiki apabila 

terjadinya kerusakan atas barang 

yang sudah dibeli oleh konsumen. 

Nyatanya, barang tersebut adalah 

barang tiruan yang tidak semestinya 

di jual dan di dukung juga dengan 
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tidak adanya kesepakatan yang 

terjadi terlebih dahulu di awal proses 

penawaran tersebut.  

Seharusnya pelaku usaha 

dapat mengetahui bahwa konsumen 

juga memiliki hak-hak yang harus 

dilindungi, dengan demikian pelaku 

akan lebih memerhatikan keamanan 

dan kenyamanan dari konsumen 

tidak hanya memikirkan keuntungan 

dari pihak sendiri. Padahal sudah 

tertulis dengan jelas dalam Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menetapkan larangan-

larangan bagi pelaku usaha yang 

berujung pada kerugian konsumen. 

Pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang : 

a. Tidak memenuhi atau tidak 

sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Tidak sesuai dengan berat 

bersih, isi bersih atau neto, dan 

jumlah dalam hitungan 

sebagaimana yang dinyatakan 

dalam label atau etiket barang 

tersebut. 

c. Tidak sesuai dengan ukuran, 

takaran dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang 

sebanarnya. 

d. Tidak sesuai dengan kondisi, 

jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana 

dinyatakan dalam label, etiket 

atau keterangan barang dan/atau 

jasa tersebut.  

e. Tidak sesuai dengan mutu, 

tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau 

penggunaan tertentu 

sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut. 

f. Tidak sesuai dengan janji yang 

dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi 

penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut. 

g. Tidak mencantumkan tanggal 

kadaluarsa atau jangka waktu 

penggunaan / pemanfaatan yang 

paling baik atas barang tersebut. 

h. Tidak mengikuti ketentuan 

berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan ‘halal’ 

yang dicantumkan dalam label. 
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i. Tidak memasang label atau 

membuat penjelasan barang 

yang memuat nama barang, 

ukuran, berat / isi bersih atau 

neto, komposisi, aturan pakai, 

tanggal pembuatan, akibat 

sampingan, nama dan alamat 

pelaku usaha, serta keterangan 

lain untuk penggunaan yang 

menurut ketentuan harus 

dipasang / dibuat. 

j. Tidak mencantumkan informasi 

dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia 

sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pelaku usaha dilarang juga 

untuk memperdagangkan barang 

yang rusak, cacat, atau bekas, ditiru 

dan tercemar tanpa memberikan 

informasi secara lengkap dan benar 

atas barang yang dimaksud. Maka 

bagi pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran tersebut, dilarang 

memperdagangkan barang dan/atau 

jasa tersebut serta wajib manariknya 

dari perdaran. Dengan adanya 

peraturan mengenai perlindungan 

konsumen yang sudah sangat jelas 

tercakup dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, harusnya 

dapat membuat produsen menyadari 

bahwa menciptakan rasa aman bagi 

konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan hidup akan menjadi tujuan 

yang seharusnya disadari oleh 

produsen.  

Dalam hal penjualan 

handphone tiruan yang sangat marak 

saat ini, pelaku usaha telah 

melanggar Pasal 8 Ayat (1) yaitu 

tidak memenuhi atau tidak sesuai 

dengan standar yang dipersyaratkan 

dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sehingga Pelaku usaha 

yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 tersebut dapat dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling 

banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua 

milyar rupiah) sebagaimana di 

maksud didalam Pasal 62 Ayat (1) 

UUPK. Selain sanksi pidana, UUPK 

juga mengatur tentang sanksi 

administrasi terhadap pelaku usaha 

yang melanggar ketentuan yang 

diatur didalam UUPK. Sanksi yang 

dimaksud di atur dalam Pasal 60 

UUPK yang berisi: 
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1) Badan penyelesaian sengketa 

konsumen berwenang 

menjatuhkan sanksi administratif 

terhadap pelaku usaha yang 

melanggar Pasal 19 ayat (2) dan 

ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan 

Pasal 26.  

2) Sanksi administratif berupa 

penetapan ganti rugi paling 

banyak Rp 200.000.000,00 

(duaratus juta rupiah).  

3) Tata cara penetapan sanksi 

administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur 

lebih lanjut dalam peraturan 

perundangundangan.  

Sesungguhnya terdapat hak-

hak dari konsumen dan pelaku usaha 

yang harus dilindungi oleh 

hukum.yaitu dapat kita lihat Pasal 4 

Undang-Undang Nomor  8 Tahun 

1999Tentang Perlindungan 

Konsumen adalah :  

a. Hak atas kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang 

dan / atau jasa;  

b. Hak untuk memilih barang dan / 

atau jasa serta mendapatkan 

barang dan / atau jasa tersebut 

sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, 

jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan / atau 

jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat 

dan keluhannya atas barang dan 

/ atau jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan 

advokasi, perlindungan, dan 

upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara 

patut; 

f. Hak untuk mendapatkan 

pembinaan dan pendidikan 

konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau 

dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan 

kompensasi, ganti rugi dan / atau 

penggantian, apabila barang dan 

/ atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya; 

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

lainnya.  

Serta hak dari pelaku usaha 

yang terdapat dalam Pasal 6 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, yaitu mengenai : 

a. Hak untuk menerima 

pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi 

dan nilai tukar barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum dari 

tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan 

pembelaan diri sepatutnya di 

dalam penyelesaian hukum 

sengketa konsumen; 

d. Hak untuk rahabilitasi nama baik 

apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak 

diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 

e. Hak-hak yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Bagi konsumen yang telah 

dirugikan karena penjualan 

handphone tiruan yang dijual oleh 

pelaku usaha dapat mengajukan 

gugatan sesuai dengan Pasal 46 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, menyebutkan : 

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku 

usaha dapat dilakukan oleh :  

a. Seorang konsumen yang 

dirugikan atau ahli waris 

yang bersangkutan; 

b. Sekelompok konsumen yang 

mempunyai kepentingan 

yang sama; 

c. Lembaga perlindungan 

konsumen swadaya 

masyarakat yang memenuhi 

syarat, yaitu berbentuk 

badan hukum atau yayasan, 

yang dalam anggaran 

dasarnya menyebutkan 

dengan tegas bahwa tujuan 

didirikannya organisasi 

tersebut adalah untuk 

kepentingan perlindungan 

konsumen dan telah 

melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan anggaran 

dasarnya; 

d. Pemerintah dan / atau instansi 

terkait apabila barang 

dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau di 

manfaatkan mengakibatkan 

kerugian materi yang besar 
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dan/atau korban yang tidak 

sedikit.  

(2) Gugatan yang diajukan oleh 

sekelompok konsumen, lembaga 

perlindungankonsumen swadaya 

masyarakat, atau pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, huruf c, atau 

huruf d, diajukan kepada 

peradilan umum. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

kerugian materi yang besar dan/atau 

korban yang tidak sedikit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d diatur dengan Peaturan 

Pemerintah. 

Melalui ketentuan Pasal 45 

ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk 

menyelesaikan sengketa konsumen, 

terdapat dua pilihan yaitu :  

1. Melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha, 

atau 

2. Melalui pengadilan yang berada 

di lingkungan peradilan umum.6 

Diatur juga dalam Pasal 47 

Undang – Undang Nomor 8 Tentang 

Perlindungan konsumen, yaitu : 

                                                             
6Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 

Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 228. 

“Penyelesaian sengketa konsumen 

diluar pengadilan diselenggarankan 

untuk mencapai kesepakatan 

mengenai bentuk dan besarnya ganti 

rugi dan/atau mengenai tindakan 

tertentu untuk “menjamin” tidak 

akan terjadi kembali atau tidak akan 

terulang kembali kerugian yang 

diderita oleh konsumen.” 

Jika konsumen memilih 

penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan, maka dalam Pasal 47 ini 

mengharapkan dengan adanya 

kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti rugi. Bentuk dan 

besarnya ganti rugi ditentukan 

berdasarkan hasil kesepakatan antara 

kedua belah pihak. Serta diharapkan 

juga kepada pelaku usaha agar tidak 

terjadi kembali atau tidak akan 

terulang kembali kerugian yang 

diderita oleh konsumen.  

Jika konsumen memilih 

penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan maka dapat dilihat dalam 

Pasal 48, menyebutkan : 

“Penyelesaian sengketa konsumen 

melalui pengadilan mengacu pada 

kententuan tentang peradilan umum 

yang berlaku dengan memperhatikan 

ketentuan dalam pasal 45 di atas” 
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Syarat-syarat surat gugatan 

tidak ditentukan secara limitatif 

dalam ketentuan hukum acara 

perdata (HIR/RBg). Dalam praktik 

berkembang stidaknya surat gugatan 

memenuhi beberapa persyaratan 

berikut ini.  

a. Syarat Formal, meliputi : 

1. Tempat dan tanggal 

pembuatan surat gugatan ;  

2. Pembubuhan materai; 

3. Tanda tangan penggugat 

sendiri atau kuasa 

hukumnya. 

b. Syarat Substansial / material, 

meliputi :  

1. Identitas penggugat / para 

penggugat dan tergugat / 

para tergugat; 

2. Posita / fundamentum petendi 

(dalil-dalil konkret / alasan-

alasan yang menunjukkan 

perikatan berdasarkan 

perjanjian atau perbuatan 

melawan hukum guna 

mengajukan tuntutan). 

Petitum (hal-hal yang dimohonkan 

penggugat / para penggugat untuk 

diputuskan oleh hakim / 

pengadilan).7 

Bagi konsumen yang dirugikan dan 

ingin menyelesaikan permasalahan 

yang ada melalui jalur penyelesaian 

di luar pengadilan dapat melalui  

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, yaitu :  

a. Konsultasi  

Konsultasi biasanya dilakukan 

oleh salah satu pihak yang 

menginginkan mencari solusi 

penyelesaian masalah terhadap 

pihak lainnya. Sehingga 

dibutuhkan pendapat atau 

masukan dari pihak lain untuk 

dapat memberikan solusi yang 

dapat membuat pihak tersebut 

dapat melaksanakan 

sengketanya, guna untuk 

terbentuknya perdamaian antara 

kedua belah pihak. 

b. Negosiasi  

Berdasarkan literatur hukum, 

diketahui bahwa pada umumnya 

proses negosiasi merupakan 

salah satu sarana alternatif 

                                                             
7Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum 

Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2014, 
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penyelesaian sengketa yang 

bersifat informal, meskipun 

adakalanya dilakukan secara 

formal. Melalui negosiasi, para 

pihak yang bersengketa atau 

berselisih paham dapat 

melakukan proses penjajakan 

kembali akan hak dan kewajiban 

para pihak dengan/melalui suatu 

situasi yang saling 

menguntungkan (win-win 

solution) dengan memberikan 

atau melepaskan kelonggaran 

atas hak-hak tertentu 

berdasarkan asas timbal balik.8 

c. Mediasi  

Dapat dikatakan bahwa mediasi 

merupakan proses negosiasi 

pemecahan masalah di mana 

pihak luar yang tidak memihak 

bekerja sama dengan pihak yang 

bersengketa untuk membantu 

memperoleh kesepakatan 

perjanjian dengan memuaskan.9 

d. Konsiliasi 

Konsiliasi sebagai suatu 

alternatif penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan adalah suatu 

                                                             
8Arus Akbar Silondae dan Wirawan 

B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, 

Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 187. 
9Ibid.  

tindakan atau proses untuk 

mencapai perdamaian di luar 

pengadilan. Dalam konsiliasi 

pihak ketiga mengupayakan 

pertemuan diantara pihak yang 

berselisih untuk pengupayakan 

perdamaian.10 

e. Penilaian ahli  

Dalam suatu bentuk 

kelembagaan, arbritase ternyata 

tidak hanya bertugas untuk 

menyelesaikan perbedaan atau 

perselisihan pendapat maupun 

sengketa yang terjadi di antara 

pihak dalam suatu perjanjian 

pokok, melainkan juga dapat 

memberikan konsultasi dalam 

bentuk opini atau pendapat 

hukum atas permintaan dari 

setiap pihak yang 

melakukannya. Oleh sebab itu, 

pendapat tersebut diberikan atas 

permintaan dari para pihak 

secara bersama-sama dengan 

melalui mekanisme sebagaimana 

halnya suatu penunjukan 

(lembaga) arbritase untuk 

menyelesaikan suatu 

perselisihan atau sengketa, maka 

                                                             
10Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. 

Cit., hal. 187. 
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pendapat hukum ini juga bersifat 

final.11 

Dalam Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, 

mengenai : 

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab 

memberikan ganti tugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau 

kerugian konsumen akibat 

mengonsumsi barang dan/atau 

jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. 

(2) Ganti rugi sebagaimana yang 

dimaksud ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau 

penggantian barang dan/atau 

jasa yang sejenis atau setara 

nilainya, atau perawatan 

kesehatan dan/atau jasa 

pemberian santunan yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku.  

(3) Pemberian ganti rugi 

dilaksanakan dalam tenggang 

waktu 7 (tujuh) hari setelah 

tanggal transaksi. 

Jika pelaku usaha melanggar 

ketentuan pertanggung jawaban dari 

                                                             
11Ibid. 

pelaku usaha yang telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, maka dapat dikenakan 

sanksi sesuai dengan Pasal 62 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, mengenai : 

(1) Pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 

9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), 

Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf 

a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 

(2) dan Pasal 18 dipidana 

dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp. 

2.000.000.000,00 (dua milyar 

rupiah). 

(2) Pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 

12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, 

Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) 

huruf d dan huruf f dipidana 

dengan pidana penjara paling 

lama 2 (dua) tahun atau pidana 

denda paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah). 
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(3) Terhadap pelanggaran yang 

mengakibatkan luka berat, sakit 

berat, cacat tetap, atau kematian 

diberlakukan ketentuan pidana 

yang berlaku. 

Dari contoh kasus yang 

diambil yaitu putusan perkara 

Nomor 1210/Pid.B/2014/PN.Bjm. 

Dapat kita lihat bahwa pelaku usaha 

melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 

8 ayat (1) huruf j Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. Dari 

pelanggaran diatas hakim mengadili 

dengan hukuman pidana penjara 

selama 5 (lima) bulan dan denda 

sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta 

rupiah) dengan ketentuan bila tidak 

dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama 3 (tiga) bulan.  

Dalam hal peniruan 

handphone yang menyebabkan 

pelaku usaha mendapatkan 

kesempatan untuk menjual 

handphone tiruan ini pasti terdapat 

pembuat handphone tiruan dibalik 

pelaku usaha yang hanya menjual 

handphone tiruan. Hal tersebut 

seharusnya dapat memuat pihak yang 

berwajib untuk menyelidiki lebih 

lanjut mengenai pembuat handphone 

tiruan tersebut, karena sudah terdapat 

banyak merek handphone yang ditiru 

dan dijual dipasaran. Oleh karena itu 

dengan adanya kasus ini, dapat 

membuat pihak yang memiliki 

wewenang untuk dapat menyelidiki 

kasus ini hingga kedasarnya yaitu 

siapa yang membuat handphone 

tiruan yang juga dapat membuat 

kerugian terhadap pemilik dari merek 

dagang handphone yang 

sesungguhnya. Karena suatu merek 

dagang yang sudah didaftarkan 

memiliki hak untuk dilindungi oleh 

hukum, jika sudah terbukti terjadinya 

pembuatan hingga pengedaran 

handphone tiruan yang marak seperti 

saat ini, sudah sepatutnya pihak yang 

memiliki wewenang untuk dapat 

menyelidiki lebih lanjut.  

Karena dalam penjualan 

handphone tiruan terdapat pemegang 

hak milik merek, untuk itu dapat kita 

lihat dengan jelas sanksi yang dapat 

dikenakan kepada pembuat merek 

handphone tiruan berdasarkan 

Undang-Undang Merek yang telah 

disebutkan dalam Pasal 90 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 

Tentang Merek, mengenai :  
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“Barangsiapa dengan sengaja dan 

tanpa hak menggunakan Merek yang 

sama pada keseluruhannya dengan 

Merek terdaftar milik pihak lain 

unruk 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).” 

Tertera dengan jelas bahwa 

sanksi yang dapat dikenakan kepada 

pelaku yang menggunakan merek 

atau bahkan memperdagangkan 

merek dagang dari pemilik merek 

yang sesungguhnya dapat dipidana 

sesuai dengan ketentuan di atas. 

Namun dalam kasus putusan Nomor 

1210/Pid.B/2014/PN.Bjm. tidak 

dikenakan hukuman sebagaimana 

yang telah dijelaskan di atas. 

Sesungguhnya sudah terdapat barang 

bukti yang jelas yaitu 1 (satu) buah 

handphone Apple seri I Phone 6 

dengan nilai jual yang sangat rendah 

serta terbukti dengan kelengkapan 

produk yang tidak sesuai dengan 

standar handphone seri I Phone 6 

asli.  

Sesungguhnya tidak hanya 

ditemukan 1 (satu) jenis merek saja, 

namun terdapat 2 merek handphone 

yang dijual di toko pelaku usaha 

dalam putusan ini, yaitu merek 

Iphone dan Samsung. Lebih dari 

satu merek handphone yang 

ditemukan, berarti bisa saja terdapat 

lebih dari 2 merek yang dijual di 

toko lain. Untuk itu seharusnya 

pihak yang berwajib dapat 

menyelidiki lebih lanjut kasus ini, 

serta dapat melihat lebih luas 

dampak yang timbul akibat dari 

pelaku usaha yang menjual 

handphone tiruan, terutama kerugian 

pada memilik merek tersebut. 

Tindakan preventif yang 

merupakan pengendalian sosial yang 

bertujuan untuk melakukan tindakan 

pencegahan terhadap kemungkinan 

terjadinya pelanggaran-pelanggaran 

terhadap norma-norma sosial.12 

Dalam hal ini persaingan tidak jujur 

yang dilakukan oleh pengusaha yang 

tidak beritikad baik yaitu dengan 

cara memproduksi barang-barang 

dengan mempergunakan merek yang 

                                                             
12Wikipedia, “Tindakan Prevetif dan 

Represif”, 2016, 

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengendali

an_sosial>, [25/06/2016]. 
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sudah dikenal secara luas di dalam 

masyarakat yang bukan merupakan 

haknya. Hal ini tentunya membuat 

pelaku usaha berharap memperoleh 

keuntungan yang besar tanpa 

mengeluarkan biaya untuk 

memperkenalkan merek tersebut 

kepada masyarakat karena merek 

tersebut sudah dikenal dan 

dipergunakan oleh masyarakat.  

Sedangkan dapat dilihat dari 

Putusan perkara Nomor 

1210/Pid.B/2014/PN.Bjm. terdapat 

salah seorang konsumen yang 

membeli produk handphone tiruan 

yang ditawarkan oleh pelaku usaha 

namun tidak disertai dengan 

informasi mengenai handphone 

tersebut sebenarnya merupakan 

produk tiruan. Sebagai konsumen 

yang dirugikan oleh pihak pelaku 

usaha, dapat melaporkan kejadian 

tersebut kepada pihak yang berwajib. 

Hal tersebut guna untuk menemukan 

penyelesaian yang baik dan dapat 

membuat tindakan represif sebagai 

tindakan penanggulangan atau 

penyelesaian masalah dapat berjalan 

dengan baik. 

 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan pembahasan dalam 

bab-bab sebelumnya, peneliti 

memberi kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya kejahatan tersebut 

dapat terjadi karena pelaku 

usaha yang ingin mendapatkan 

keuntungan tanpa memikirkan 

ada hak konsumen yang 

dilindungi hukum. Untuk itu 

konsumen dapat mengajukan 

gugatan atas perlindungan hak 

yang dimilikinya.  

2. Dalam putusan perkara Nomor 

1210/Pid.B/2014/PN.Bjm. 

pelakuusaha  bertanggungjawab 

atas kerugian konsumen dan  

memenuhi sanksi –sanksi yang 

sudah diputuskan dan sudah 

tertera dalam Undang-Undang.  

3. Dalam putusan perkara Nomor 

1210/Pid.B/2014/PN.Bjm. 

terdapa Tindakan hukum 

preventif yang berarti bahwa 

merek tersebut sudah 

didaftarkan untuk dapat 

dilindungi oleh hukum. 

Kemudian Tindakan Represif 

(penanggulangan) yang dapat 

dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada, agar 
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tidak terjadi kembali. Serta 

bantuan dari masyarakat untuk 

melaporkan juga sangat 

membantu pihak yang berwajib 

dalam menyelidiki lokasi 

perdagangan. 

Saran yang diberikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada konsumen 

untuk dapat bertindak lebih kritis 

dan teliti terhadap sesuatu 

produk yang ingin dibeli, tidak 

perlu ragu untuk 

mempertahankan hak yang 

dimiliki oleh konsumen, karena 

seluruh hak konsumen sudah 

diatur dengan jelas dalam Pasal 

4 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen.  

2. Pelaku usaha yang sudah 

melakukan kejahatan penjualan 

handphone tiruan harus berani 

bertanggungjawab kepada 

konsumen yang telah dirugikan.  

3. Sebaiknya masyarakat selalu 

melaporkan kerugian atas hak 

yang dirasakannya kepada pihak 

yang berwajib agar dapat 

diselesaikan dan untuk 

kedepannya akan mengurangi 

terjadi kejahatan atas penjualan 

handphone tiruan.   
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