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ABSTRACT 

Trademark as one of the forms of intellectual property right is an identity 

which differentiates one medicinal product, especially the imported medicinal 

product, from the others according to what is stated in article 1 (1) of law No. 

15/2001. The data for this study were obtained by studying the literatures which 

are relevant to the theme of study such as court decision Number: 

70/Merek/2003/PN. Niaga. JKT. PST on the imported trademark of Pien Tze 

Huang. The result of this study reveals that the repressive legal protection given 

to the imported medicine through the charges of civil and criminal responsibilities 

and alternative dispute resolution is less optimal compared to the preventive legal 

protection based on law No. 157 2001 on trademark. Only, it is still constrained 

by the absence of regulation of implementation, limited imfrastructure in the 

office of trademark, the absence of business ethics, and lack of community's legal 

culture concerning the importance of trademark protection. 

 

Keyword: Trademark Protection, Imported Medicine. Business Competition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Pendahuluan  

Merek sebagai salah satu bentuk HKI, merupakan indentitas atau tanda 

pengenal yang membedakan produk dari perusahaan yang satu dengan yang 

lainnya. Merek memegang peranan dalam dunia perdagangan, khususnya. pada 

kegiatan promosi dan pemasaran, yang digunakan untuk mempeikenalkan image, 

kualitas maupun reputasi dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Oleh karena 

itu, merek sering kali diidentikkan dengan image, kualitas dan reputasi yang telah 

melekat pada produk barang atau jasa tersebut. 

Perkembangan perdagangan pada era globalisasi ini, menyebabkan 

kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan perlindungan hukum atas merek diharapkan dapat menimbulkan 

dampak positif bagi persaingan usaha yang sehat sebagai faktor yang sangat 

menentukan bagi para investor untuk menanamkan modalnya pada dunia 

perdagangan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, merek sebagai salah satu 

bagian dari HKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek. 

Permasalahan yang sering dijumpai dalam HKI, khususnya di bidang 

merek adalah, timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pada dasarnya, dengan 

keikutsertaan Indonesia dalam WTO yang di dalamnya mencakup Persetujuan 

TRIPs, secara tidak langsung berarti menyetujui rencana persaingan dunia dalam 

rangka perdagangan bebas. Salah satu konsekwensi keikutsertaan itu adalah 

bagaimana mempersiapkan para pelaku usaha di Indonesia agar dapat melakukan 

persaingan usaha secara jujur dan sehat dalam pasar global. Hal ini hanya dapat 

diwujudkan jika pemerintah dapat memberi rasa keadilan dan kepastian hukum 

terhadap praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat. 

Praktik persaingan usaha tidak sehat telah menimbulkan dampak yang luas 

di berbagai bidang, termasuk obat import. Hal ini menjadi isu yang sangat 

memprihatinkan mengingat penyediaan obat rnerupakan salah satu upaya 

pelayanan kesehatan masyarakat. Setiap orang berhak "atas tingkat hidup yang 

menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya, 

termasuk pangan, sandang, papan dan pelayanan kesehatan serta usaha-usaha 

sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat mengalami 

pengangguran, sakit, cacat. janda/duda, lanjut usia atau mengalami kekurangan 

nafkah lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
1
 

Permasalahannya adalah, obat import tidak dapat disamakan dengan 

komoditas barang dagangan pada umumnya. Hal ini disebabkan obat import 

berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, sehingga menyangkut hajat hidup 

orang banyak. sehingga mekanismenya tidak dapat begitu saja dilepaskan pada 

pasar bebas. Berangkat dari hal tersebut. perlu adanya prioritas untuk memberikan 

perlindungan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan obat import. 

Bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam pasar obat import yang banyak 

terjadi di Indonesia adalah pemalsuan obat-obatan dan merek dari obat tersebut. 

Pemalsuan obat sudah menjadi masaiah yang memprihatinkan karena dari tahun 

ke tahun jumlahnya cenderung mengalami peningkatan, baik secara kuantitas 

maupun kualitas. 

                                                         
1
 Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa, 

Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hal.22 
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Pemalsuan obat-obatan mempunyai dampak sosial yang sangat merugikan 

masyarakat luas, sebagai contoh penggunaan obat palsu menyebabkan penderita 

tidak kunjung sembuh sehingga biaya pengobatan meningkat, bahkan bagi 

penderita yang sakit berat akan berakibat lebih parah seperti yang mengalami 

kecacatan atau kematian. 

Obat import yang dipalsukan pada umumnya dilakukan terhadap kemasan, 

komposisi dan merek. Pemalsuan ini meliputi berbagai jenis obat yaitu obat-

obatan yang sering disebut fast moving product, seperti antibiotik, analgesic, 

antihistamine, sirup obat batuk serta obat yang harus dikonsumsi oleh pasien atau 

sering disebut product life saving, seperti antidiabetic, antihipertensi atau obat-

obat kuat (aphrodisiac), obat pelangsing tubuh, dan obat-obat yang peredarannya 

dibatasi, seperti golongan psikotropika. Pemalsuan yang terjadi juga meliputi 

seluruh sediaan obat yaitu sediaan oral, seperti capsul, tablet, captab, caplel dan 

botol, juga sediaan injeksi septivial, ampul, serta infuse.
2
 

Hal tersebut juga ditunjang dengan kemajuan industri offset dan 

printing yang semakin mutakhir, sistem komputerisasi serta scanner maupun 

teknologi hologram yang sangat membantu para pemalsu obat, sehingga 

membuat tampilan produk palsu sangat sulit dibedakan dengan produk aslinya. 

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut 

BPOM), praktik-praktik pemalsuan obat tersebut termasuk pelanggaran merek 
obat telah diakomodasikan melalui beberapa peraturan yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukum penjara maksimal 5 (lima) 

tahun atau derida maksimal Rp 2 (dua) milyar.3 

Pelanggaran merek pada prinsipnya mencakup adanya penggunaan 

merek yang mempunyai persarnaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya 
dengan merek terdaftar milik orang lain. Perlindungan terhadap pelanggaran 

merek tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 

Namun demikian, permasalahannya adalah apakah perlindungan hukum 

terhadap pelanggaran merek tersebut telah diterapkan dalam kasus pelanggaran 

merek produk farmasi mengingat masih banyaknya obat-obat palsu yang beredar 

di pasar, baik itu obat lokal maupun import. 

Walaupun Indonesia telah rnemiliki perangkat hukum yang bertujuan 

melindungi masyarakat dari peredaran obat palsu, pada kenyataannya belum 

memberikan kontribusi terhadap praktik-praktik pelanggaran yang teijadi. Oleh 

karena itu perlu ditelusuri kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka 

penegakan hukum merek obat import dari pelanggaran. Kendala-kendala tersebut 

kemudian diantisipasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepastian 

hukum serta keadilan, khususnya bagi pemegang hak merek obat-obat import. 

Dengan demikian, diharapkan terjadi persaingan usaha yang sehat diantara para 

pelaku usaha dalam pasar obat-obat import. Sehubungan dengan hal tersebut, 
                                                         

2
 Peredaran  Obat Palsu Semakin  Marak,   http://cybermed.cbn.netid/detil.asp.  

kategori= Konsumen & newsno = 122, 26 Mei 2003 
3
 Peringalan kepada masyarakat untuk tidak membeli obat-obat keras di tempat-tempat 

illegal karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa, Nomor: KBPOM/ad 

1/03376, tanggal 19 Maret 200J, http://www.pom.go.id/public/ peringatan publik/default.asp 

qs_menuid=l.   
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lebih lanjut dalam penelitian ini akan mengangkat sejauhmana perlindungan 

merek obat-obatan import dapat mendukung upaya persaingan usaha yang sehat 

dalam pasar obat-obat import.
4
 Perumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah 

perlindungan merek obat import berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek telah dilaksanakan dalam praktik?   Adakah kendala-kendala yang 

dihadapi dalam rangka penegakan hukum merek obat import dari pelanggaran? 

Bagaimanakah tindakan hukum perlindungan merek obat import dapat 

mendukung persaingan usaha yang sehat? Sesuai dengan perumusan masalah 

tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah : Untuk menganalisis 

perlindungan merek obat import berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek telah dilaksanakan dalam praktik, Untuk menganalisis kendala-

kendala yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum merek obat import dari 

pelanggaran, Untuk menganalisis tindakan hukum perlindungan merek obat 

import dapat mendukung persaingan usaha yang sehat 

 

Hasil dan Pembahasan  

Praktik pemalsuan merek obat-obat import di Indonesia memang cukup 

memprihatinkan. Hal ini perlu segera diatasi demi terciptanya persaingan usaha 

yang sehat dalam di industri farmasi, yaitu diantaranya dengan memberikan 

perlindungan merek terhadap obat-obat import berdasarkan Undang-Undang No. 

15 Tahun 2001. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang 

bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif 

dilakukan melalui pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang 

bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata 

dan atau pidana. 

 

1. Perlindungan yang Bersifat Preventif Terhadap Merek Obat Import 

Melalui Pendaftaran 

Berdasarkan sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001, sebagaimana merek pada umumnya, perlindungan terhadap merek 

obat-obat import diberikan melalui pendaftaran. Kemudian Pasal 2 menyatakan 

bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun   sejak  tanggal   penerimaan   dan  jangka   waktu   perlindungan   

itu   dapat diperpanjang. 

Pada praktiknya tidak ada kewajiban bagi oerusahaan fannasi untuk 

mendaftarkan merek produknya. Akan tetapi jika merek menginginkan 

perluidungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek obat impor yang 

bersangkutan hams terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran 

merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik 

yang bersifat formalitas maupun substantif yang mengacu pada Pasal 4, Pasal 5 

dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Dengan telah diterimanya 

Sertifikat Merek dan didaftarkannya merek yang bersangkutan di dalam Daftar 

Umum Merek, maka perlindungan mulai diberikan dan pemilik merek terdaftar 

tersebut telah memiliki hak eksklusif untuk menikmati secara eksklusif (exclusive 

                                                         
4
 Sudarga Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, PT.Eresco, Bandung, 1990. 

hal. 22 
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enjoyment) maupun hak eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan finansial 

(exclusive financial exploitation).
5
 

Sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

merupakan upaya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pendaftar pertama. Kepastian hukum untuk menentukan pemilik merek yang 

paling utama untuk dilindungi dengan melihat pihak mana yang lebih dahulu 

terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Selain itu juga memberikan kepastian 

hukum pembuktian. karena pendaftaran merupakan alat bukti utama dan bersifat 

otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Merek sehingga 

terhindar dari pemalsuan. 

Sebagai penyempurnaan dalam proses pendaftaran khusus untuk produk 

obat-obat import alangkah lebih baik jika diadakan suatu regulasi tersendiri yang 

lebih memberikan jaminan perlindungan. Sehubungan dengan hai ini. berdasarkan 

Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.3.02152. Tahun 2002 tentang Penerapan 

Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, bahwa untuk menjamin mutu, 

keamanan, khasiat dan kemanfaatan obat yang beredar, obat-obat import perlu 

menerapkan pedoman cara pembuatan obat yang baik dalam setiap aspek dan 

rangkaian kegiatan pembuatan obat.
6
 

Lebih lanjut perlindungan terhadap merek obat-obat import diberikan oleh 

Kantor merek dengan melakukan penolakan pendaftaran (refuse to register), 

apabila persyaratan formalitas dan substantimya tidak dipenilhi. Kewenangan 

Kantor Merek menolak permintaan pendaftaran merek yang mengandung 

pemalsuan merupakan tindakan preventif untuk memberikan perlindungan yang 

memadai terhadap pemilik merek yang telah terlebih dahulu terdaftar. Oleh karena 

itulah kantor merek disebut sebagai pintu gerbang pertama tegaknya perlindungan 

merek, sebagai upaya menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. 

Praktiknya di Indonesia, pendaftaran merek terus meningkat
7
, bahkan sejak 

dikeluarkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, terjadi peningkatan 

permohonan pendaftaran merek termasuk merek obat-obat import. 

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem konstitutif dari Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 dan angka pendaftaran pada kantor merek yang terus 

meningkat dapat disirnpulkan bahwa sistem HK1, khususnya perlindungan merek 

termasuk di antaranya merek obat-obat import telah berjalan dalam keadaan relatif 

baik. Namun demikian, perlindungan hukum yang baik harus dibarengi dengan 

penegakan hukum yang baik pula. 

 

2. Perlindungan yang Bersifat Represif terhadap Merek Obat-obat Import 

Terdaftar 

Pemalsuan obat sudah menjadi masalah dunia, sehingga perlu perhatian 

yang seksama untuk menemukan cara penanggulangan yang terbaik dalam 

mengatasi tindakan pemalsuan ini. Di Indonesia, pemalsuan merek produk obat-

                                                         
5
 C.S.T. Kansil, Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrial dan Hak Cipta, Sinar 

Grafika, Jakarta, 1997, hal. 10 
6
 Lenden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap HKI, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.70 

7
 Zen Umar Purba, A., Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen 

Kehakiman dan HAM RJ, Perlindungan dan Penegakan Hukum HaKI, disampaikan dalam acara 

Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme, diselenggarakan oleh Pusdiklat 

Mahkamah Agung RI. Makassar, 20 November 2001, http:'/www.dgip.go.id. 
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obatan merupakan salah satu bentuk pemalsuan paling banyak terjadi selain 

pemalsuan terhadap komposisi dan kemasan. 

Salah satu cara penanggulangannya adalah dengan pelindungan merek 

secara represif terhadap merek obat-obat import yang terdaftar sebagaimana telah 

diuraikan pada Bab II tesis ini mengenai penegakkan hukum merek. Tindakan 

represif dengan tuntutan pertanggungjawaban perdata dapat diajukan ke 

pengadilan niaga dalam bentuk: 

a. Pembatalan pendaftaran merek,  

b. Penghapusan pendaftaran merek,  

c. Permintaan ganti kerugian. 

d. Menghentikan pemakaian merek obat-obat import, 

e. Melarang memproduksi dan melarang memperdagangkannya, 

f. Menarik obat-obat import tersebut dari peredaran. 

Tuntutan pembatalan pendaftaran merupakan kasus pelanggaran merek 

yang paling banyak terjadi. Kasus pembatalan biasanya terjadi antara para 

pemegang hak merek yang merasa sebagai pemilik merek yang sah sehingga 

masing-masing menuntut perlindungan yang sama terhadap hak merek tersebut. 

Tuntutan lain dapat berupa penghapusan pendaftaran merek obat import. 

Seperti yang telah dijabarkan secara rinci pada Bab II tesis ini, mengenai 

Penghapusan Merek Terdaftar, bahwa berdasarkan Pasal 61, 63, dan 67 ada tiga 

cara penghapusan merek terdaftar, yaitu atas prakarsa Dirjen HKI, oleh pemilik 

merek sendiri atau adanya gugatan pihak ketiga. 

 

 

 

 

Sebagaimana diketahui, bahwa obat import yang beredar di pasaran 

sangatlah beragam, serta begitu banyaknya obat-obat import yang muncul 

menambah produk yang telah terlebih dahulu beredar. Hal ini dikarenakan obat-

obat import merupakan hasil penelitian dan pengembangan ataupun reproduksi 

dari produk hasil penelitian yang seringkali menawarkan produk yang lebih 

berkhasiat. 

Pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, menyatakan 

bahwa ada dua jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, 

yaitu gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek yang dilanggamya. 

Ganti rugi di sini dapat berupa ganti rugi materiil maupun immaterial. Terdapat 

tiga unsur yang menjadi alasan tuntutan ganti rugi terhadap pelanggaran 

merek, yaitu:8
 

a. Merek yang digunakan Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

pada keseluruhan dengan merek orang lain. 

b. Merek orang lain tersebut sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. 

c. Penggunaan merek secara tanpa hak seperti pemalsuan, peniruan, mengkopi, 

reproduksi, membajak atau membonceng. 

Pada prinsipnya gugatan ganti rugi merupakan salah satu sarana yang 

digunakan untuk mengatasi pemalsuan merek dan persaingan usaha tidak sehat, 

                                                         
8
 Tuntutan kerugian di bidang penggunaan merek yang mempunyai persamaan dengan 

merek orang lain, tidak tunduk secara mutlak kepada ketentuan umum Perbuatan Melawan Hukum 

yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 
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karena selain merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat, para pelaku 

pemalsu obat itu dianggap telah mengumpulkan keuntungan yang besar secara 

tidak jujur. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan diberikan hak oleh 

undang-undang untuk mengajukan gugatan ganti rugi bahkan dapat disertai 

dengan gugatan provisi. 

Gugatan provisi merupakan permintaan agar pengadilan menjatuhkan 

putusan yang berisi perintah tentang tindakan sementara, sebelum dijatuhkan 

putusan akhir. Tujuannya adalah untuk menghindari kerugian atau penderitaan 

yang berkelanjutan terhadap diri dan kepentingan pihak Penggugat selama proses 

pemeriksaan perkara berlangsung sampai putusan memperoleh kekuatan hukum 

yang tetap. 

Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan karena terjadinya 

pelanggaran dapat mengajukan kepada Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan 

suatu Penetapan Sementara dan mengajukan ganti rugi kepada Tergugat pada 

wakru gugatan mulai diperiksa dan diadili di muka Pengadilan Niaga.
9
 

Namun demikian pada pelaksanaannya, penyelesaian perkara merek obat 

impor melalui Pengadilan Niaga sangatlah minim. Sebagai contoh diketahui 

bahwa ketika penulis melakukan penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta dan 

Medan, pada daftar perkara antara tahun 2001 sampai akbir tahun 2007, penulis 

hanya menemukan satu kasus pelanggaran merek obat yaitu kasus pembatalan 

merek dagang Pien Tze Huang sebagaimana telah dipaparkan secara rinci dalam 

Bab III tulisan ini. Demikian pula hasil kunjungan pada Data Perkara Merek 

dalam situs Dirjen HKI, tidak ditemukan kasus pemalsuan obat-obat import. 

Sehubungan dengan hal ini Zen Umar Purba mengatakan bahwa selama ini 

praktis tidak ada gugatan perdata menyusul perkara pidana berkenaan dengan 

masalah HKI. Hal ini sangat disayangkan karena untuk kepentingan korban, 

upaya hukum ini seyogyanya ditempuh. Selain itu kasus-kasus semacam ini akan 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Namun demikian untuk 

memberikan keleluasaan dalam penyelesaian sengketa oleh para pihak, maka 

dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 diatur pula ketentuan untuk 

menggunakan sarana lain di luar petvgadilan seperti arbitrase atau alternatif 

penyelesaian sengketa,
10

 

Mengingat kenyataan tingginya tingkat pelanggaran dan rendahnya 

penyelesaian perkara yang efektif maka kasus HKI dalam hal ini termasuk 

pelanggaran merek obat-obat impor, penyelesaian rnelalui altematif 

penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) merupakan 
jalan yang dapat ditempuh oleh para pihak. 

Lebih jauh, untuk tindakan represif dengan tuntutan 
pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 kurang terlaksana dalam praktik. Berdasarkan keterangan dari BPOM 

bahwa dalam praktik, terhadap sebagian besar kasus pemalsuan obat yang 

dilakukan pelaku usaha diselesaikan dengan menggunakan ketentuan KUH 

                                                         
9
 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 60 
10

 Zen Umar Purba, A., Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen 

Kehakimas dan HAM RI, Perlindungan dan Penegakan Hukum HaKI, disampaikan dalam acara 

Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme, diselenggarakan oleh Pusdiklat 

Mahkamah Agung RI. Makassar, 20 November 2001, http://www.dgip.go.id. him. 5. 
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Pidana, dan pasal yang sering digunakan adalah Pasal 382 bis. Hal ini memang 

kerap dilakukan ,oleh pengadilan yang memberikan toleransi antara tindak pidana 

umura dan khusus, atas alasan demi tegaknya peradilan sederhana, cepat, biaya 

ringan dan bahkan dalam banyak kasus pemalsuan obat pertimbangan hakim 

adalah demi memberikan hukuman yang paling ringan.
11

 

Dampaknya, sebagaimana yang dikatakan Sampurno
12

, Kepala BPOM di 

Jakarta pada tanggal 5 Juni 2003 bahwa kendala besar dalam memberantas 

produsen dan pelaku peredaran obat palsu adalah rendahnya hukuman yang 

dijatuhkan kepada para pelaku yang tertangkap, sehingga pelaku tetap 

memproduksi obat-obat palsu tersebut. 

Pada pelaksanaannya ancaman pidana badan yang terlalu lama tidak secara 

efektif memberikan efek jera bahkan tidak memberikan dampak apapun bagi 

rehabilitasi kerugian korban yang tidak sedikit. Hal ini diperburuk lagi dengan 

kenyataan bahwa mengingat HKI menopang dunia perniagaan. maka ancaman 

hukuman yang terlalu lama rnalah digimakan sebagai alasan untuk tidak 

memenuhi kewajiban membayar denda dikarenakan tidak dapat melakukan 

kegiatan usahanya, Untuk itu pidana denda dapat dijadikan pilih yang lebih efektif 

dalam pelaksanaannya. 

Terhadap ketentuan tindak pidana merek yang diatur dalam Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 harus ditegakkan asas lex spesialis, artinya tindak 

pidana merek merupakan tindak pidana khusus yang berada di luar ketentuan 

tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Alasannya tindak pidana merek 

diatur secara khusus sebaga satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001. Jadi tindak pidana merek merupakan sub sistem yang 

melekat secara utuh dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Selain itu setiap 

tindak pidana merek tersebut telah ditentukan unsur deliknya, sehingga dalam 

penerapannya tidak dibolehkan berpaling mencari unsur delik dalam pasal-pasal 

KUHP. Begitu pula ancaman pidananya telah diatur secara khusus pada masing-

masing jenis tindak pidana merek yang bersangkutan. Dengan demikian, baik sari 

pendekatan doktrin maupun berdasarkan asas Pasal 1 KUHP, pada tindak pidana 

merek, melekat asas lex specialis derogate lex generalis. Juga terhadap tindak 

pidana merek dengan sendirinya harus ditegakan asas lex posterior derogate lex 

prior. 

Oleh karena itu. pengaturan secara khusus tersebut memiliki daya 

mengesampingkan ketentuan pasal-pasal KUHP terhadap tindak pidana merek 

sehingga jika ada ketentuan tindak pidana merek ada yang hampir berpadanan 

dengan pasal-pasal dalam KUHP, dalam kasus ini adalah Pasal 382 bis, maka 

yang tampil kedepan seharusnya adaiah tindak pidana merek. Untuk itu, langkah 

yang harus dilakukan Jaksa Penuntut Umum adalah mengkaji dan menganalisis 

lebih dahulu, apakah kejahatan yang dilakukan benar-benar mumi tindak pidana 

merek. Jika ternyata murni. maka asas lex specialis derogate lex generalis yang 

harus ditegakkan. 

Selain itu perubahan delik bisa menjadi delik aduan pada Undang-Undang 

No. 15 Tahun 2001 memang merupakan suatu permasalahan tersendiri mengingat 

pemalsuan merek obat-obat impor selain merugikan produsen, konsumen, juga 

                                                         
11

 Yusuf Shofie, Perlindungan Hukum dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2003, hal. 55 
12

 Beredar 55 Obat Palsu, http://www.indomedia.com/sripo/2003/06/06/0606 nasl. 
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merugikan negara. Dengan delik aduan berarti terhadap pelanggaran mereka 

hanya dapat ditindak apabila ada suatu aduan dan pihak yang dirugikan. Oleh 

karena itu pihak yang merasa dirugikan tersebut harus dapat bertindak secara aktif 

dalam memproses pengaduannya kepada PPNS, karena tanpa aduan dari pihak 

yang dirugikan pelanggaran merek tidak dapat ditindak. 

Terhadap perubahan status delik ini Zen Umar Purba, memberikan alasan 

bahwa delik aduan dipakai karena delik ini sesuai dengan sifat HK1 yang 

merupakan hak privat, sehingga hanya pemegang hak yang mengetahui ada 

tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap mereknya yang telah mendapat 

perlindungan. 

 

3. Perlindungan Merek Obat-Obat Impor dalam Rangka Mendukung 

Persaingan Usaha yang Sehat 

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 

terhadap merek dalam hal ini merek obat-obat impor merupakan salah satu upaya 

dalam mengatasi pemalsuan obat-obatan yang terjadi di Indonesia. Perlindungan 

yang disertai penegakan hukum yang memadai terhadap obat-obat impor 

diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri dan perniagaan obat-

obat impor melalui persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha, berupa 

jaminan mutu produk dengan merek terdaftar. Persaingan usaha yang sehat akan 

mendorong pelaku usaha untuk melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada 

secara lebih efisien. Selanjutnya akan diikuti dengan peningkatan mutu, 

pelayanan, dan teknologi. Faktor mutu memegang peranan yang sangat penting 

dalam industri obat-obatan, dimana hal ini menyangkut komposisi yang 

terkandung dalam setiap produk yang dilindungi oleh merek tertentu. 

Peningkatan daya saing dengan memperhatikan rambu-rambu persaingan 

usaha yang sehat menjadi titik perhatian sehubungan dengan perlindungan merek 

obat-obat impor. Pelaksanaannya dapat berupa tunduknya para pelaku usaJia 

dengan segala regidasi sehubungan dengan merek yang bersangkutan, 

menghargai dengan tidak melanggar hak eksklusif yang diberikan negara kepada 

pemegang hak merek sehingga dapat merugikan kepentingan pemegang hak juga 

kepentingan masyarakat. menghargai ciptaan dan invensi baru di bidang obat-obat 

impor sebagai hasil penelitian dan pengembangan dari obat-obatan yang 

bersangkutan. dan semua hal tersebut di atas dilakukan dengan itikad baik dan 

memperhatikan moral, kode etik dan budaya yang berlaku di masyarakat. 

 

Kesimpulan  

1. Perlindungan hukum yang bersifat represif yang dilakukan melalui 

runtutan pertanggungjaxvaban perdata, pertanggungjawaban pidana, serta 

melalui alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution 

atau ADR) rnasih kurang optimal jika dibandingkan dengan perlindungan 

hukum yang bersifat preventifbcidasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 
2001. 

2. Tindakan hukum terhadap pemalsuan merek obat import, masih belum 

maksimal dilaksanakan walaupun di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 

2001 telah diatur, demikian juga perlindungan hukum secara perdata dan 

pidana. 
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3. Terdapat kendala di dalam melindungi obat import dari pemalsuan di 

dalam upaya mewujudkan persaingan usaha yang sehat, dan terjaminnya 

kualitas mutu obat import dengan merek terdaftar serta peningkatan 

kemampuan bersaing pasar domestik dan intemasional. 
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