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TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PELANGGARAN HAK MEREK PRODUK PAKAIAN BRAND TERKENAL 

DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG 

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 

 

Abstrak 

Negara indonesia pada saat ini semakin marak produk pakaian palsu di jual belikan. 

Masyarakat indoesia lebih memilih untuk membeli produk pakaian palsu yang murah 

sebagai pendukung gaya fashion mereka. Keberadaan produk pakaian palsu tentu saja 

akan menimbulkan dampak buruk yang berupa kerugian bagi masyarakat maupun 

pihak produsen produk original. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek produk pakaian 

terkenal dan faktor apa saja yang menjadi dasar masyarakat indonesia memilih untuk 

membeli produk pakaian palsu serta upaya apa saja yang dapat di lakukan untuk 

menanggulangi semakin maraknya perdagangan produk pakaian palsu di tinjau dari 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-

empiris. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Metode yang di 

gunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap produk pakaian 

palsu rendah dan Undang-undang tentang merek sesungguhnya telah berjalan dengan 

baik tetapi untuk penerapanya masih kurang begitu baik. 

 

Kata Kunci: Pelanggaran merek, produk pakaian bermerek palsu, kesadaran hukum. 

 

Abstract 

Indonesia at the moment fake clothing products are increasingly being traded. 

Indonesian people prefer to buy cheap fake clothing products to support their fashion 

style. The existence of counterfeit clothing products will of course have a negative 

impact in the form of losses for the community and the original product producers. 

This study aims to find out how the form of legal protection against infringement of 

rights to well-known brands of clothing products and what factors are the basis of 

Indonesian people choosing to buy counterfeit clothing products and what efforts can 

be made to overcome the increasing trade in counterfeit clothing products. from Law 

Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The approach 

method used in this study is a normative-empirical approach. The data sources are 

primary data and secondary data. The method used in analyzing the research data is 

descriptive qualitative. The results of the study show that public legal awareness of 

counterfeit clothing products is low and the law on brands has actually been going well 

but its implementation is still not so good. 

 

Keywords: brand infringement, counterfeit branded clothing products, legal 

awareness. 
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1. PENDAHULUAN 

Suatu nama atau simbol sangat di perdulikan bagi setiap orang dan organisasi 

perusahaan dalam menjalankan bisnis serta pemasaran barang dan jasa. Asal barang 

dan jasa dapat di ketahui dengan adanya simbol-simbol tersebut dan mengetahui 

perusahaan komersial mana yang berkecimpung dalam bidang penyediaan barang dan 

jasa. Di dalam kegiatan perdagangan nama dan simbol di kenal sebagai merek. Merek 

merupakan suatu tanda untuk mengetahui dari mana barang dan jasa itu berasal. Ujung 

tombak dari perdagangan adalah merek itu sendiri. Jaminan akan kualitas atas suatu 

barang dan jasa yang di hasilkan dapat di jaga oleh pengusaha dengan adanya merek, 

merek juga berfungsi untuk meminimalisir adanya kecurangan yang di lakukan oleh 

pihak lain yang mempunyai itikad tidak baik dengan tujuan meniru dan menumpangi 

reputasi merek aslinya (Janed, 2015). Pakaian merupakan salah satu penampilan bagi 

tubuh manusia. Pernyataan yang kuat mengenai status, gender dan kelas dapat 

tercermin dari pakaian yang di kenakan oleh setiap manusia. Pakaian yang di gunakan 

dapat pula mencerminkan identitas-identitas sosial pemakainya (Misbahuddin & 

Sholihah, 2018). 

Semakin majunya zaman menimbulkan konsumen mempunyai rasa ingin 

memiliki produk-produk fashion terbaru, akibatnya keluarlah produk-produk fashion 

tiruan yang menimbulkan masalah dalam kaitanya dengan Hak Kekayaan Intelektual 

yaitu mengenai pelanggaran merek. Permasalahan ini timbul juga disertai dengan 

adanya kemajuan teknologi, dan dengan adanya peningkatan produk yang mempunyai 

nilai jual bagus untuk di lakukan peniruan. Barang tiruan lebih di minati oleh 

masyarakat dengan berbagai macam alasan salah satunya adalah terjangkaunya harga 

produk tiruan jika dibandingkan dengan barang aslinya. Produk tiruan yang di perjual 

belikan tentu saja menimbulkan permasalahan ekonomi. Di negara Indonesia sendiri 

hal tersebut di anggap lumrah atau biasa terjadi, dapat di lihat dari adanya jual beli 

produk-produk tiruan yang biasa terjadi saat ini (Sari & Nio, 2019). 

Adanya peniruan-peniruan merek pakaian terkenal oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab tentu saja secara tidak langsung dapat merugikan berbagai pihak. 
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Hal tersebut terjadi karena masyarakat tentu saja memilih membeli pakaian yang lebih 

murah dengan merek yang bagus walaupun tidak terjamin kualitasnya. Berdasarkan 

uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti karena di negara indonesia 

sendiri saat ini dapat dengan mudah di jumpai produk-produk tiruan yang meniru 

produk terdaftar. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang merek yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum 

Terhadap Pelanggaran Hak Merek Produk Pakaian Brand Terkenal  Di Tinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kesadaran hukum 

para konsumen terhadap merek pakaian palsu atau produk tiruan? Dan Bagaimana 

pendapat konsumen produk pakaian original yang di rugikan tentang upaya untuk 

mencegah peredaran produk pakaian dengan merek Palsu? 

 

2. METODE 

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, 

merupakan penggabungan antara unsur hukum normatif yang kemudian di dukung 

dengan adanya data dari unsur empiris (idtesis.com, 2013). Data yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Baro, 2017). Metode 

pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penulis menyusun 

semua bahan yang telah di kumpulkan kemudian penulis menjadikan bahan 

penelitianya menjadi karya ilmiah hukum yang dapat memberikan penjelasan dan 

jawaban terhadap rumusan masalah yang telah penulis buat. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Produk Pakaian Bermerek Palsu 

atau Produk Tiruan 

Masyarakat memilih membeli pakaian bermerek palsu karena dari segi harga yang 

lebih terjangkau di bandingkan dengan produk original. Niat beli dari para konsumen 
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terhadap produk pakaian palsu akan semakin meningkat ketika mengetahui bahwa 

harga dari produk tersebut relatif murah.  

Konsumen lebih memilih produk pakaian dengan merek palsu karena menurut 

mereka harganya lebih terjangkau dan bagus ketika di kenakan. Dengan harganya yang 

murah masyarakat dapat membeli pakaian yang bermerek dengan jumlah yang banyak 

agar dapat berganti-ganti gaya yang menurutnya bagus meskipun itu merupakan 

produk palsu. 

Kualitas dari produk yang tidak jauh berbeda dengan merek aslinya merupakan 

alasan mengapa konsumen lebih memilih untuk membeli produk pakaian dengan 

merek palsu. Dari segi kualitas terkadang di pasaran terdapat produk pakaian palsu 

yang memiliki kualitas premium artinya produk terebut memiliki bahan yang bagus 

dan hampir sama kualitasnya dengan produk original.  

Konsumen produk pakaian bermerek palsu mengetahui bahwa mereka 

melakukan pelanggaran terhadap hukum apabila membeli dan memakai produk 

tersebut. Akan tetapi oleh karena harga produk pakaian palsu yang lebih murah 

tentunya mengakibatkan konsumen lebih memilih untuk membeli produk pakaian 

dengan merek palsu. 

Produk pakaian bermerek palsu semakin menjamur di negara indonesia karena 

dapat dengan mudah di jumpai di pasaran. Para konsumen dan produsen ketika 

melakukan transaksi jual beli tidak memperdulikan apakah produk pakaian itu palsu 

ataupun original. Berbeda dengan produk original yang tentu saja sedikit sulit untuk 

di temukan di pasaran. 

Gaya berpakaian, kualitas yang tidak jauh berbeda dengan produk origialnya 

dan harga yang terjangkau merupakan alasan mengapa masyrakat lebih konsumtif 

terhadap produk pakaian palsu. Konsumen akan membeli produk palsu yang memiliki 

harga yang murah dengan jumlah yang banyak supaya mereka dapat berganti-ganti 

gaya. Oleh karena itu maka produk pakaian bermerek palsu akan semakin merajalela 

di pasaran negara Indonesia. 
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Hukum memiliki fungsi sebagai salah satu perangkat kerja sistem sosial. 

Keberadaan hukum harus mampu untuk mengakomodir kepentingan, kebutuhan dan 

harus mampu menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu hukum juga 

harus menumbuhkan intergritas dari berbagai kepentingan dan sumber daya yang 

terdapat dalam masyarakatnya, sehingga dengan adanya hukum akan menciptakan 

ketertiban, keamanan, dan perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping 

itu dalam pengertian hukum positif atau peraturan perundang-undangan hukum adalah 

alat yang di jadikan pengarah dan pengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan 

mencapai cita-cita yang di harapkan (Suryadi, 2010). 

Konsumen yang menggunakan produk pakaian dengan merek palsu apabila 

memenuhi unsur tindak pidana dapat di kenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu: 

1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada 

keseluruhannya 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 pidana denda paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai 

persamaan 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 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan 

lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 
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Masih marak terjadinya penggunaan produk pakaian bermerek palsu oleh para 

konsumen dapat memberikan dampak bagi beberapa aspek, yakni: 1)  Pelanggaran 

Terhadap Hak Ekklusif Merek; 2) Hak Ekonomi; 3) Kesadaran Hukum Masyarakat 

Rendah. 

Kesadaran hukum memiliki beberapa indikator di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengetahuan Hukum 

Berarti bahwa seseorang memiliki pengetahuan terhadap suatu perbuatan dimana 

perbuatan itu di perbolehkan ataupun di larang oleh hukum. Bahwa dalam hal ini 

konsumen produk pakaian bermerek palsu sebenarnya mengetahui perbuatan 

tersebut di larang oleh hukum akan tetapi karena berbagai faktor mereka memilih 

untuk membelinya. 

b. Pemahaman Hukum 

Berarti bahwa seseorang memiliki pemahaman terhadap isi dari peraturan-

peraturan tertentu. Dalam hal ini kurangnya pemahaman hukum dalam penggunaan 

merek memberikan dampak yang tidak baik bagi pihak produsen pemilik merek 

originalnya yang berupa kerugian ekonomi dan moril. 

c. Sikap Hukum 

Berarti bahwa seseorang mempunyai keinginan untuk mengadakan suatu penelitian 

tertentu terhadap hukum. Konsumen dalam hal ini tidak melakukan penelitian 

terhadap produk pakaian bermerek palsu karena mereka hanya mementingkan 

gengsi dan keuntungan diri sendiri. 

d. Pola Perilaku Hukum 

Berarti bahwa seseorang harus mempunyai perilaku sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Dalam hal ini konsumen tidak mencerminkan perilaku hukum dan mereka 

banyak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 

Seseorang yang hanya sekedar mengetahui hukum dapat di katakan bahwa ia 

memiliki kesadaran hukum yang relatif rendah dan apabila ia telah berperilaku sesuai 

dengan hukum dapat di katakan bahwa ia memiliki kesadaran hukum yang tinggi. 
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Perilaku hukum merupakan indikator petunjuk bagi tingkat kesadaran hukum yang 

tinggi. Kesadaran hukum yang kuat menjadi pertimbangan untuk terwujudnya 

kepatuhan terhadap hukum dan sebaliknya apabila kesadaran terhadap hukum itu 

rendah maka kepatuhan terhadap hukum akan menjadi lemah sehingga mengakibatkan 

kasus kriminalitas dan kejahatan semakin meningkat. Dapat di katakan pula bahwa 

faktor penyebab perilaku seseorang yang sesuai dengan hukum atau kepatuhan 

terhadap hukum adalah kesadaran hukum dari seseorang itu sendiri (Anggaraini, et. al, 

2018). Suatu peraturan akan menjadi efektif apabila pemegang dari peraturan tersebut 

mempunyai perilaku yang positif dengan tidak menimbulkan suatu permasalahan 

dalam pembuatan dan pelaksanaanya. 

3.2 Pendapat Konsumen Produk Pakaian Merek Original Yang Di Rugikan 

Tentang Upaya Untuk Mencegah Peredaran Produk Pakaian Bermerek 

Palsu. 

Produk pakaian palsu adalah suatu produk yang di ciptakan sedimikian rupa mirip atau 

sama dengan produk aslinya dari segi bentuk, logo ataupun mereknya. Akan tetapi 

produk pakaian palsu memiliki kualitas yang tentunya sangat berbeda dengan produk 

aslinya karena produk pakaian palsu hanyalah tiruan dari produk aslinya. Produk 

pakaian bermerek palsu di ciptakan dengan tanpa adanya hak atas izin dari pemilik 

aslinya. 

Dengan semakin marak terjadinya jual beli pakaian bermerek palsu tentunya 

sangat merugikan para konsumen yang memilih untuk membeli pakaian original, 

terkadang apabila seseorang menggunakan pakaian dengan merek original di sanggah 

palsu oleh orang lain. Hal yang lainya adalah terkadang ketika konsumen yang 

mempunyai keinginan untuk membeli produk pakaian original menjadi takut tertipu 

karena di pasaran terdapat banyak sekali produk tiruan yang sama. 

Peraturan mengenai pelanggaran terhadap pemalsuan merek di indonesia sudah 

jelas akan tetapi pada saat ini kurang begitu efektif. Pada saat ini masih terdapat banyak 

produk pakaian bermerek palsu beredar bebas di masyarakat, terutama pada pasar 

tradisional. Agar peraturan mengenai pelanggaran merek tersebut menjadi lebih efektif 
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seharusnya pemerintah yang terkait mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang 

larangan untuk menjual maupun membeli produk pakaian dengan merek palsu karena 

itu perbuatan melanggar hukum dan dapat di kenai sanksi. Konsumen melanggar 

peraturan karena kurang tegasnya aparat penegak hukum jadi salah satu cara untuk 

menanggulangi pelanggaran tersebut adalah dengan mempertegas penerapan peraturan 

Perundang-undangan. 

Pola fikir masyarakat yang konsumtif terhadap produk pakaian palsu harus di 

rubah. Terutama cara pandang masyarakat yang harus di rubah, perlu di tekankan lagi 

kepada mereka bahwa apabila mereka terus konsumtif terhadap produk pakaian palsu 

itu merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum. 

Pembeliaan produk pakaian palsu dengan berbagai alasan apapun yang di 

lakukan oleh masyarakat merupakan perbuatan yang melanggar hukum . Pola fikir 

masyarakat yang lebih memilih untuk membeli produk pakaian palsu harus di rubah 

karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Di  bandingkan 

membeli pakaian dengan merek palsu sebaiknya masyarakat lebih memilih untuk 

membeli produk original buatan lokal dengan kualitas yang lumayan bagus dan harga 

yang sedikit terjangkau. 

Masyarakat yang lebih konsumtif terhadap produk pakaian palsu dapat 

menimbulkan kerugian bagi pihak produsen produk original. Hal ini karena produk 

pakaian palsu di jual dengan harga jauh lebih murah dari produk originalnya. Dengan 

demikian konsumen yang memiliki pengetahuan rendah akan lebih memilih untuk 

membeli produk pakaian palsu, sehingga menimbulkan penurunan penjualan dari 

produk originalnya.  

Masyarakat yang konsumtif terhadap produk pakaian palsu mayoritas memiliki 

pendidikan yang rendah, karena itu mereka tidak akan memiliki pemikiran yang luas. 

Apabila masyarakat memiliki pendidikan yang cukup kemungkinan mereka akan 

eggan untuk membeli produk pakaian palsu karena mereka memiliki wawasan yang 

luas. Apabila seluruh elemen masyarakat memiliki pendidikan yang cukup 

kemungkinan besar masalah terkait pelanggaran merek dapat di atasi. 
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Peredaran barang palsu di pasaran dan semakin banyaknya konsumen 

pengguna produk pakaian palsu dapat merugikan konsumen produk pakaian original 

karena mereka seringkali kesulitan membedakan produk asli dengan produk yang 

palsu karena keduanya memiliki ciri-ciri yang sekilas sama persis. Oleh karena itu hal 

tersebut tentu saja menyusahkan para konsumen produk original ketika ingin  

melakukan pembelian terhadap produk pakaian original peluang mereka tertipu juga 

sangat besar karena peredaran produk pakaian bermerek palsu. Pengguna produk 

pakaian original juga merasa rugi karena ketika mereka menggunakan produk pakaian 

original di anggap palsu oleh orang lain sehingga akan menurunkan rasa percaya diri 

mereka. 

Apabila kosumen melakukan pembelian terhadap suatu produk pakaian yang 

ternyata itu adalah produk pakaian bermerek palsu dapat menuntut haknya 

sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: 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 untuk mendapat ganti rugi timbul apabila konsumen merasa bahwa kualitas dan 

kuantitas atas suatu produk yang tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang di 

harapkan. Jumlah dan jenis dari ganti rugi tersebut di tentukan atas ketentuan yang 

berlaku dengan kesepakatan antara produsen dan konsumen. 

Untuk pihak produsen apabila mendapati penggunaan merek tanpa seizinya 

dapat melakukan gugatan. Untuk ketentuan mengenai gugatan atas pelanggaran merek 

terdapat dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut: 

a. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat 

mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan 

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: 

1) gugatan ganti rugi; dan/atau 
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2) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek 

tersebut. 

b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik 

Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. 

c. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. 

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku, pemilik merek terdaftar apabila 

terdapat pihak lain yang menggunakan mereknya dengan tanpa seizinya dapat 

melakukan langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, Arbitrase dan Pengadilan (Mahendra, et. al, 2020).  

Tindakan pemalsuan terhadap merek dalam hukum islam dapat di kategorikan 

sebagai jarimah yang sanksi hukumnya berupa ta’zir. Jarimah ta’zir adalah tindak 

pidana yang memiliki ancaman hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang tidak di tentukan 

secara jelas (sarih) dalam Al-qur’an dan Hadist berupa perbuatan kriminal yang 

melanggar hak Allah dan hambaNya, memiliki fungsi sebagai pelajaran terhadap 

pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan kejahatan 

yang sama. Dapat di fahami bahwa hukuman ta’zir adalah hukuman yang penetapanya 

di lakukan oleh penguasa atau hakim terhadap berbagai bentuk perbuatan maksiat yang 

melanggar hak Allah dan hak hambaNya (Syarbaini, 2018). 

Pakar hukum pidana islam Abdul Qadir Audah, mengelompokan beberapa 

bentuk hukuman ta’zir yang ada dalam nas yaitu: 1) Hukuman peringatan, pukul, dera, 

ancaman dan hadirkan/dampratan; 2) Hukuman penjara, baik penjara sementara 

(penahanan sementara) maupun hukuman penjara yang memiliki sifat tetap; 3) 

Hukuman Hibarah (penyaliban); 4) Hukuman mati (Misran, 2018). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Produk Pakaian Bermerek Palsu atau 

Produk Tiruan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesadaran hukum dari 

para konsumen produk pakaian palsu, dimana para konsumen produk pakaian 
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bermerek palsu mengetahui bahwa mereka melakukan pelanggaran terhadap 

hukum apabila membeli dan memakai produk tersebut tetapi karena ada faktor-

faktor lain mereka memilih untuk membelinya. Ketika melakukan pembelian 

terhadap suatu produk seringkali memperhatikan harga, kegunaan dan kualitas 

produk tersebut. Dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan produk 

original dan harga yang lebih terjangkau mengakibatkan masyarakat lebih 

konsumtif terhadap produk pakaian bermerek palsu. Karena masih marak 

terjadinya penggunaan produk pakaian bermerek palsu oleh para konsumen 

dapat memberikan dampak bagi beberapa aspek, yakni: 1)  Pelanggaran 

Terhadap Hak Ekklusif Merek; 2) Hak Ekonomi; 3) Kesadaran Hukum 

Masyarakat Rendah.  

Yang menjadi indikator-indikator kesadaran hukum dari penggunaan 

produk pakaian palsu adalah sebagai berikut: 1) Pengetahuan Hukum, bahwa 

dalam hal ini konsumen produk pakaian bermerek palsu sebenarnya 

mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum akan tetapi karena 

berbagai faktor mereka memilih untuk membelinya; 2) Pemahaman Hukum, 

Dalam hal ini kurangnya pemahaman hukum dalam penggunaan merek 

memberikan dampak yang tidak baik bagi pihak produsen pemilik merek 

originalnya yang berupa kerugian ekonomi dan moril; 3) Sikap Hukum, 

Konsumen dalam hal ini tidak melakukan penelitian terhadap produk pakaian 

bermerek palsu karena mereka hanya mementingkan gengsi dan keuntungan 

diri sendiri; 4) Pola Perilaku Hukum, Dalam hal ini konsumen tidak 

mencerminkan perilaku hukum dan mereka banyak yang melakukan perbuatan 

yang melanggar hukum. 

b. Pendapat Konsumen Produk Pakaian Merek Original Yang Di Rugikan 

Tentang Upaya Untuk Mencegah Peredaran Produk Pakaian Bermerek Palsu. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis terhadap 

konsumen produk pakaian original apabila produk secara kualitas maupun 

kuantitas yang di beli oleh konsumen tidak sesuai dengan yang di harapkan 
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ketika melakukan pembelian terhadap suatu produk konsumen dapat menuntut 

haknya terhadap penjual atau pelaku usaha. Hal ini di atur dalam Pasal 4 ayat 

(8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

yang berbunyi sebagai berikut: hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;. 

Upaya yang di lakukan dalam mencegah peredaran produk pakaian 

palsu adalah dengan mempertegas penerapan dan sanksi peraturan mengenai 

merek, merubah pola fikir masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

Produsen produk original untuk mengatasi produknya yang di tiru oleh pihak 

lain berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek Dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa: Pemilik Merek 

terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan 

terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang 

dan/atau jasa yang sejenis berupa; a) gugatan ganti rugi; dan/atau; b) 

penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek 

tersebut. 

Pemilik produk original apabila terjadi pelanggarah hak atas merek oleh 

pihak lain dapat melakukan langkah-langkah penyelesaian, yakni: 1) Alternatif 

Penyelesaian Sengketa; 2) Arbitrase; 3) Pengadilan. 

Dalam prespektif hukum islam pelanggaran terhadap suatu merek 

merupakan jarimah atau tindak pidana yang dapat di berikan hukuman berupa 

ta’zir. Hukuman ta’zir terhadap pelanggar hak atas merek dapat berupa: 1) 

Hukuman peringatan, pukul, dera, ancaman dan hadirkan/dampratan; 2) 

Hukuman penjara; 3) Hukuman Hibarah (penyaliban); 4) Hukuman mati. 
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4.2 Saran 

a. Diharapkan bagi para konsumen  lebih memperhatikan ketentuan penggunaan 

produk pakaian palsu dan lebih taat terhadap hukum agar supaya tercipta 

kesadaran hukum yang baik dan tercipta ketertiban terhadap hukum. 

b. Diharapkan pemerintah menosialkan dan lebih mempertegas lagi penerapan 

peraturan mengenai merek, agar supaya pelanggaran terhadap merek dapat di 

atasi dengan baik sehingga tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi 

berbagai pihak. 
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