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Abstrak – Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum marketplace selaku penyedia tempat perdagangan 

online terkait penjualan produk tiruan yang melanggar kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis 

Normatif, yang mengolah bahan-bahan hukum melalui studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis 

pelanggaran kekayaan intelektual yang terdapat dalam penjualan barang-barang tiruan di marketplace dan bentuk tanggung 

jawab hukum apa, yang dapat dilimpahkan ke marketplace selaku pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan informasi 

elektronik yang melanggar hukum dalam marketplace terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa marketplace dapat 

dikenakan tanggung jawab hukum, yang didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Marketplace dalam hal ini memiliki 

konsekuensi hukum atas beredarnya barang-barang tiruan yang tergolong sebagai konten informasi elektronik ilegal. 

Pertanggungjawaban hukum marketplace dapat dilakukan melalui mekanisme ganti rugi perdata dan/atau pidana denda. 

Kata kunci: marketplace, pelanggaran kekayaan intelektual, pertanggungjawaban hukum 

Abstract – This study discusses the marketplace legal liability of marketplace as on online trading service provider. This study 

used a normative juridical study that processes legal materials through literature study. This research is intended to find out 

the type of violation of intellectual property rights in the sale of counterfeit products in the marketplace and the form of legal 

liability of the marketplace as the party responsible for the existence of electronic information that violates the law in the 

relevant marketplace. This results of this research shows that marketplace can be held legally responsible based on the 

provisions of the Civil Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 19 of 

2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 

20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs, and 

Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading through Electronic Systems.Based on this research the 

marketplace has legal consequences over the sales of counterfeit as illegal electronic information content. Marketplace legal 

liability can be carried out through a penalty payment mechanism and/or fines. 

Keywords: marketplace, violation of intellectual property rights, legal liability 

A. PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia mengalami kemajuan 

teknologi dan informasi yang pesat di era globalisasi. 

Kemajuan tersebut dapat terlihat ketika teknologi 

memasuki hampir seluruh lini kehidupan, yang pada 

akhirnya membawa masyarakat ke dalam Era Digital. 

Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan 

cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan 

teknologi digital. Teknologi digital menggunakan 

sistem komputerisasi yang terhubung internet, 

sehingga dapat membawa pengguna untuk terhubung 

satu dengan yang lain tanpa dibatasi oleh ruang dan 

waktu.  

Terlebih dimasa pandemi Covid-19, World 

Health Organization (WHO) menganjurkan untuk 

melakukan physical distancing, memakai masker, 

menjaga sirkulasi udara dengan baik, mencuci tangan 

secara teratur, dan menutup mulut dengan tisu saat 

batuk. Physical Distancing adalah kegiatan menjaga 

jarak dan menghindari keramaian antara seorang 

dengan lainnya, setidaknya satu meter untuk 

mengurangi resiko terinfeksi virus Covid-19 ketika 

batuk, bersin, atau berbicara. Masyarakat mengubah 
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pola rutinitas melalui sistem daring karena adanyanya 

ketentuan tersebut, yang didukung oleh berbagai 

aplikasi berbasis teknologi yang canggih. Rutinitas 

tersebut antara lain bekerja dari rumah, belajar dari 

rumah, webinar, jual beli online, dan lain sebagainya. 

Jual beli online merupakan penyebaran, 

pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa 

melalui sistem elektronik. Marketplace merupakan 

sebuah tempat jual beli produk/jasa secara online, 

ketika penjual dan juga konsumen bertemu di dalam 

sebuah website. Pasal 1 angka 6a Undang-Undang 

No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 8 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), 

menyatakan bahwa marketplace termasuk sebagai 

Penyelenggara Sistem Elektronik.  

Marketplace di dalam Pasal 65-66 Undang-

undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, 

tergolong dalam Perdagangan Melalui Sistem 

Eletronik yang kemudian diatur secara rinci melalui 

Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019. Menurut 

Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang 

Perdagangan melalui Sistem Elektronik, marketplace 

yang juga disebut Penyelenggara Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik, yang berarti sebagai 
“Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi 

Elektronik yang digunakan untuk transaksi 

Perdagangan”. Marketplace yang sering digunakan 

oleh masyarakat Indonesia diantaranya adalah 

Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak.  

Keberadaan Marketplace sebagai tempat 

terjadinya transaksi jual beli online, menunjukkan 

perkembangan yang baik dalam hal perdagangan 

online di Indonesia. Berbeda pada era sebelumnya, 

dimana perdagangan online hanya dilakukan melalui 

aplikasi pengirim pesan singkat dan media sosial 

pribadi dari pemilik bisnis tersebut, sehingga 

memungkin adanya wanprestasi dalam kegiatan jual 

beli secara online.  

Kemajuan teknologi informasi tersebut kini 

menjadi pedang bermata dua, dikarenakan 

marketplace juga menjadi sarana efektif perbuatan 

melawan hukum. Salah satunya adalah dalam hal 

legalitas di bidang di industri perdagangan, yang 

ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran terhadap 

perlindungan kekayaan intelektual. Perlindungan 

kekayaan intelektual adalah perlindungan terhadap 

sebuah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna 

untuk manusia, yang pada akhirnya memberikan nilai 

ekonomis. Pelanggaran kekayaan intelektual yang 

paling sering ditemui adalah banyaknya barang tiruan 

yang beredar atau dijual dalam marketplace.  

Barang-barang tiruan di marketplace biasanya 

memiliki keserupaan yang tinggi dengan desain 

industri dan/atau merek yang telah diproduksi oleh 

pemegang hak kekayaan intelektual aslinya, namun 

umumnya berbeda kualitas dan teknologi yang 

digunakan dalam proses pembuatan produk tersebut. 

Tujuan diproduksinya barang tiruan adalah untuk 

merangkul pangsa pasar yang tertarik kepada produk 

original, namun belum mampu memiliki barang 

original tersebut, karena umumnya produk-produk 

tersebut dibandrol dengan harga yang cukup tinggi. 

Sebut saja berbagai helm dengan desain kaca seperti 

helm bogo dan botol minum dengan desain serupa 

dengan Eco Bottle by Tupperware, yang meskipun 

telah dinyatakan melanggar perlindungan Hak Desain 

Industri oleh Pengadilan Niaga tetap diperjualbelikan 

bebas di marketplace. Penjualan produk tiruan 

tersebut menunjukkan bahwa barang-barang tiruan 

tersebut telah melanggar Hak atas Merek dan Hak 

Desain Industri yang terdapat dalam lingkup 

perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.  

Didasarkan dengan hal tersebut, penulis tidak 

menampik bahwa marketplace selaku penyedia 

tempat perdagangan secara online menjadi tempat 

peredaran produk-produk tiruan yang melanggar 

perlindungan kekayaan intelektual, khususnya Hak 

atas Merek dan Hak Desain Industri. Penjualan 

barang-barang tiruan tersebut juga didukung oleh 

tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang masih 

rendah terhadap perlindungan kekayaan intelektual 

dan tidak diakomodirnya ketentuan mengenai 

peredaran atau penjualan produk tiruan oleh 
marketplace selaku penyedia tempat perdagangan 

online. Pelanggaran terhadap perlindungan hak 

merek dan hak desain industri dapat dikenakan sanksi 

perdata berupa ganti rugi maupun sanksi pidana 

kepada pelaku yang memproduksi dan menjual 

barang-barang tiruan tersebut, tak terkecuali 

marketplace sebagai penyedia tempat perdagangan 

online dan berarti merupakan pihak yang turut 

menjual barang-barang tiruan tersebut. 

Didasarkan latar belakang yang telah penulis 

uraikan, maka dapat dikemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut: “Apakah sanksi hukum yang dapat 

diterapkan kepada marketplace dan merchant terkait 

dengan penjualan barang tiruan yang melanggar 

kekayaan intelektual ?”. Sedangkan tujuan penelitian 

adalah :  

1) Untuk lebih mengetahui dan memahami 

bentuk-bentuk pelanggaran kekayaan 

intelektual dalam marketplace;  

2) Untuk lebih mengetahui dan memahami 

pertanggungjawaban hukum yang dapat 

dikenakan pada marketplace, selaku penyedia 

tempat perdagangan online terkait adanya 

pelanggaran kekayaan intelektual dalam 

penjual barang di marketplace tersebut. 

 

B.  KERANGKA TEORITIK 

I. Transaksi Elektronik dan 

Perkembangannya menurut UU ITE 

 Kemajuan teknologi informasi, media, dan 

komunikasi telah mengubah perilaku dan peradaban 

manusia secara global. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan 

dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan 

menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya 
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secara cepat. Hubungan tanpa batas tersebut 

disebabkan adanya kemudahan transaksi elektronik 

yang dapat dilakukan melalui dukungan teknologi 

informasi yang canggih. Kemajuan tersebut, 

menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan 

pengaturan hukum yang mengakomodasi 

perkembangan teknologi informasi, media, dan 

komunikasi. Urgensi tersebut selaras dengan yang 

termuat dalam konsiderans huruf b dan c UU ITE, 

yaitu : 

b. “bahwa globalisasi informasi telah 

menempatkan Indonesia sebagai bagian dari 

masyarakat informasi dunia sehingga 

mengharuskan dibentuknya pengaturan 

mengenai pengelolaan Informasi dan 

Transaksi Elektronik di tingkat nasional 

sehingga pembangunan Teknologi Informasi 

dapat dilakukan secara optimal, merata, dan 

menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna 

mencerdaskan kehidupan bangsa;  

c. bahwa perkembangan dan kemajuan 

Teknologi Informasi yang demikian pesat 

telah menyebabkan perubahan kegiatan 

kehidupan manusia dalam berbagai bidang 

yang secara langsung telah memengaruhi 
lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum 

baru”. 

 Pengaturan tersebut dituangkan melalui Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE). Undang-Undang tersebut ialah Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 

19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Didasarkan Pasal 1 angka 1 UU 

ITE, Informasi Elektronik adalah “satu atau 

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 

foto, electronic data interchange (EDI), surat 

elektronik (electronic mail), telegram, teleks, 

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode 

Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang 

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya”. 

 Pengertian Informasi Elektronik tersebut 

kemudian disederhanakan oleh Shidarta, sebagai data 

elektronik yang telah diolah, yang memiliki arti atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya. Dengan demikian, Indonesia 

mengakui adanya Informasi Elektronik beserta 

Transaksi Elektronik sebagai perbuatan hukum dari 

adanya Informasi Elektronik. Secara yuridis, 

pengertian Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 

1 angka 2 UU ITE, yang berbunyi “Transaksi 

Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, 

dan/atau media elektronik lainnya”. Pasal 17 ayat (1) 

jo Pasal ayat (2) 18 UU ITE menyatakan bahwa 

Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup 

publik maupun privat, yang mana transaksi elektronik 

tersebut dituangkan ke dalam kontrak elektronik yang 

mengikat.  

 Pemanfaatan Informasi dan Transaksi 

Elektronik, harus didasarkan pada asas kepastian 

hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan 

kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi 

sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU ITE.  

 Setiap pihak yang melakukan Transaksi 

Elektronik wajib beritikad baik selama transaksi 

berlangsung, hal ini berdasarkan adanya Asas Itikad 

baik. Terkait dengan perbuatan hukum, dalam hal ini 

Transaksi Elektronik merupakan perjanjian yang 

dituangkan dalam Kontrak Elektronik. Didasarkan 

Pasal 1 Angka 17 UU ITE, “Kontrak Elektronik 

adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui 

sistem elektronik”, sehingga keabsahan Transaksi 

Elektronik tetap didasarkan pada syarat sahnya 

perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang 

meliputi :  

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  

2)  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  

3)  Suatu hal tertentu;  

4) Suatu sebab yang halal. 

 Sepakat berarti diantara kedua belah pihak telah 

bersepakat dan tercapai kesesuaian pendapat tentang 
apa yang diatur dalam perjanjian tersebut. Cakap 

adalah seseorang yang telah berumur 18 (delapan 

belas) tahun, telah kawin, tidak dibawah 

pengampuan, atau badan hukum yang telah disahkan 

oleh Kementerian Hukum dan HAM. Suatu Hal 

tertentu yang dimaksud adalah apa yang akan 

diperjanjikan harus jelas, detail, dan terperinci. 

Diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, jika 

terjadi suatu perselisihan antara para pihak. Berisikan 

Suatu Sebab yang Halal berarti isi perjanjian tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang. Selain 

itu, perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. 

 Salah satu hal yang menegaskan kesepakatan 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah 

dengan pembubuhan tanda tangan diakhir perjanjian. 

Transaksi Elektronik yang bentuk Kontraknya 

dilakukan secara Elektronik, juga melakukan Tanda 

Tangan secara Elektronik. Tanda Tangan Elektronik 

memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan 

manual pada umumnya, yang memiliki kekuatan 

hukum dan akibat hukum. Perihal Tanda Tangan 

Elektronik, keabsahannya diatur dalam Pasal 11 ayat 

(1) dan Pasal 12 UU ITE. 

 Salah satu bentuk Transaksi Elektronik adalah 

jual beli online. Didasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, 

jual beli adalah sebuah perjanjian dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar 

harga yang telah dijanjikan. Agar suatu persetujuan 

perjanjian dianggap sah harus memenuhi syarat 

sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata.  

 Jual beli online merupakan penyebaran, 

pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa 

melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik 

yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen 
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elektronik atau media elektronik lainnya1. Pasal 1 

angka 24 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 

tentang Perdagangan, menyatakan jual beli online 

tergolong dalam perdagangan melalui sistem 

elektronik, yang didefinisikan sebagai “Perdagangan 

yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian 

perangkat dan prosedur elektronik”. Didasarkan pada 

berbagai definisi diatas, dapat ditarik unsur-unsur jual 

beli online, yaitu: Ada kontrak dagang; b). Kontrak 

itu dilaksanakan dalam media elektronik; c). 

Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan; d). 

Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik; e). 

Sistemnya terbuka , yaitu dengan internet; f). Kontrak 

itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional”.  

 Pengaturan mengenai jual beli online terdapat 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 

tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang 

digunakan untuk pelakasanaan Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. 

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pihak yang 

melakukan jual beli online atau perdagangan melalui 

sistem elektronik adalah Pelaku Usaha, Konsumen 

Pribadi, dan instansi penyelenggara negara yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Ketentuan tersebut, terdapat dalam Pasal 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang 

Perdagangan melalui Sistem Elektronik.  

 Apabila terjadi sengketa dalam jual beli online 

dapat diselesaikan dengan ketentuan Pasal 72 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang 

Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yaitu : 

(1) “Dalam hal terjadi sengketa dalam PMSE, para 

pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui 

pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian 

sengketa lainnya.  

(2) Penyelesaian sengketa PMSE sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara 

elektronik (online dispute resolution) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.   

(3) Dalam hal terjadi sengketa antara Pelaku Usaha 

Dalam Negeri dan Konsumen, Konsumen dapat 

menggugat Pelaku Usaha melalui badan penyelesaian 

sengketa Konsumen atau mengajukan ke lembaga 

peradilan di tempat kedudukan Konsumen”. 

 Keberadaan jual beli online, berdampak pada 

perubahan paradigma bisnis klasik dengan 

menumbuhkan model-model interaksi antara pelaku 

usaha dan pembeli di dunia virtual. Perubahan ini 

terjadi pada tata cara, teknik, dan model bisnis, yang 

pada mulanya internet hanya digunakan sebagai 

sarana komunikasi dan promosi, kemudian 

berkembang menjadi saran untuk mengemas semua 

kepentingan perusahaan, tak terkecuali dalam hal 

transaksi jual beli antara produsen dan konsumen2.  

 Adapun dampak positif dari adanya jual beli 

online dalam dunia bisnis adalah adanya Efisiensi 

Modal, tidak terbatas pada ruang dan waktu, transaksi 

cepat serta hemat biaya. Akan tetapi, tidak dapat 

 
1 Ibid, h.63 

dipungkiri bahwa kemajuan jual beli online yang 

begitu dahsyat, juga memiliki sisi mudarat bagi 

manusia, khususnya dalam industri bisnis. Beberapa 

sisi mudarat dari jual beli online dalam bidang bisnis 

antara lain, Objek Transaksi Elektronik yang Tidak 

Sesuai dengan Harapan,  Peran dan Fungsi Hukum 

yang Belum Optimal, dan  Maraknya Perilaku 

Pelanggaran Legalitas di Bidang Bisnis melalui 

Transaksi Elektronik. 

 

II. Objek Transaksi Elektronik dan Kaitannya 

dengan Undang-Undang Kekayaan Intelektual 

 Transaksi Elektronik merupakan perbuatan 

hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya. Berdasarkan Pasal 18 UU ITE, 

“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam 

Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Bersumber 

pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

objek daripada Transaksi Elektronik adalah 

perjanjian atau persetujuan yang dilakukan secara 

elektronik. Selanjutnya, sebelum masuk kepada objek 

Transaksi Elektronik, penulis akan mengkaji terlebih 

dahulu mengenai keabsahan objek perjanjian yang 

didasarkan pada ketentuan tersebut terdapat dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk syarat sahnya suatu 

perjanjian diperlukan empat syarat :  

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  

3) Suatu hal tertentu;   

4) Suatu sebab yang halal”. 

 Sepakat berarti diantara kedua belah pihak telah 

bersepakat dan tercapai kesesuaian pendapat tentang 

apa yang diatur dalam perjanjian tersebut. Cakap 

adalah seseorang yang telah berumur 18 (delapan 

belas) tahun, telah kawin, tidak dibawah 

pengampuan, atau badan hukum yang telah disahkan 

oleh Kementerian Hukum dan HAM. Poin pertama 

dan kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan 

syarat Subjektif. Syarat subjektif berbicara mengenai 

pihak-pihak yang berada dalam perjanjian. Jika syarat 

ini tidak terpenuhi, salah satu pihak memiliki hak agar 

perjanjian tersebut dibatalkan.  

 Syarat objektif terdapat dalam syarat ketiga dan 

keempat, yakni “suatu sebab tertentu dan suatu sebab 

yang halal”. Apabila diantara kedua syarat tersebut 

tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi 

hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan 

suatu perjanjian. Syarat objektif mengacu pada hal-

hal yang terkait dengan keabsahan objek yang 

diperjanjikan. Suatu Hal tertentu yang dimaksud 

adalah apa yang akan diperjanjikan harus jelas, detail, 

dan terperinci. Diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap 

pihak, jika terjadi suatu perselisihan antara para 

pihak. Berisikan Suatu Sebab yang Halal berarti 

barang dan/atau jasa yang menjadi objek dari 

perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-

2 Ibid, h.36 
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undang. Barang dan/atau jasa tersebut termasuk 

ketentuan mengenai perlindungan kekayaan 

intelektual. 

 Dikatakan dalam poin keempat Pasal 1320 

KUHPerdata bahwa objek perjanjian harus 

merupakan suatu sebab yang halal atau tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 

oleh karena itu objek dari Transaksi Elektronik juga 

harus merupakan barang dan/atau jasa yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan ini juga selaras 

dengan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 

dimana Kontrak Elektronik dianggap sah apabila 

“objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan 

ketertiban umum”. 

 Barang dan/atau jasa tersebut, termasuk 

peraturan perundang-undangan dalam hal 

perlindungan kekayaan intelektual, sebab objek 

Transaksi Elektronik sangat berkaitan dengan 

perlindungan kekayaan intelektual. Ketika terjadi 

kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk 

melakukan jual beli sebuah helm, maka dalam sebuah 
helm tersebut terdapat berbagai perlindungan 

kekayaan intelektual, yang terdiri atas Hak atas 

Merek untuk Merek Dagang helm tersebut, Hak 

Desain Industri untuk perlindungan Desain dari pada 

helm tersebut, Hak Paten untuk teknologi 

pengamanan helm tersebut, dan rahasia dagang 

mengenai strategi pemasaran produk helm tersebut. 

 Pasal 25 UU ITE, mengatur ketentuan mengenai 

perlindungan kekayaan intelektual, yang berbunyi 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, 

dan karya intelektual yang ada di dalamnya 

dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan”. 

 Kekayaan Intelektual adalah perlindungan 

hukum yang diberikan untuk hak ekonomis dari 

seorang pencipta atau penemu, atas suatu hasil karya 

dari yang berasal kemampuan intelektual manusia. 

Ruang lingkup kekayaan intelektual terbagi menjadi 

dua kategori yakni Hak Cipta (copyright) dan Hak 

Kekayaan Industri (industrial property rights). 

Menurut Khoirul Hidayah, “hak Cipta adalah cabang 

perlindungan kekayaan intelektual bagi ciptaan yang 

berupa seni, sastra, dan ilmu pengetahuan”. Hak 

Kekayaan Industri merupakan cabang perlindungan 

kekayaan intelektual bagi ciptaan yang akan 

digunakan dan diproduksi massal yang berkaitan 

dengan industri perdagangan. Hak Kekayaan Industri 

dalam hal ini, terdiri atas Hak atas Merek, Hak Desain 

Industri, Hak Paten, Hak Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas 

Tanaman. 

 Sehubungan dengan topik penulisan skripsi ini, 

Penulis akan membahas lebih detail mengenai Hak 

atas Merk dan Hak Desain Industri. Ketentuan yang 

mengatur mengenai Hak atas Merek diatur dalam 

Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU 

Merek).  Pasal 1 angka 1 UU, “Merek adalah tanda 

yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, 

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 

bentuk dua dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, 

hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih 

unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau 

jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum 

dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” 

Hak atas Merek adalah hak eksklusif pemilik merek 

untuk menggunakan merek yang telah terdaftar.  

 Pelanggaran perlindungan Hak atas Merek pada 

Merek-Merek yang telah dikenal oleh masyarakat 

luas sering terjadi dalam dunia perdagangan, dengan 

tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan 

tersebut menjadi alasan mengapa pendaftaran Merek 

menjadi syarat perlindungan Hak atas Merek. Berikut 

ini merupakan proses pendaftaran merek berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah 

sebagai berikut:  

1. Pemohon atau kuasanya mengisi dan 

menandatangani formulir permohonan 
pendaftaran, melampirkan, paling sedikit, 

dokumen bukti pembayaran, surat pernyataan 

kepemilikan merek, dan label merek serta 

mengajukannya ke Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; 

2. Permohonan pendaftaran merek yang telah 

diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia kemudian diperiksa formalitas 

kelengkapannya; 

3. Apabila ada kekurangan kelengkapan 

persyaratan, maka dalam jangka waktu tiga 

puluh hari kerja sejak tanggal penerimaan 

permohonan, pemohon atau kuasanya diberi 

waktu untuk melengkapinya dalam jangka 

waktu dua bulan sejak tanggal pengiriman 

surat pemberitahuan untuk melengkapi 

persyaratan; 

4. Apabila tidak dilengkapi sampai dengan 

jangka waktu habis, permohonan dianggap 

ditarik kembali; 

5. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan 

minimum diberikan tanggal penerimaan dan 

dalam waktu paling lama lima belas hari kerja 

sejak tanggal penerimaan, permohonan merek 

akan memasuki tahap pengumuman dalam 

berita resmi merek; 

6. Permohonan merek memasuki tahap 

pengumuman selama dua bulan, dan setiap 

pihak bisa mengajukan keberatan/oposisi 

secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia atas permohonan tersebut 

disertai dengan alasannya; 

7. Alasan tersebut adalah merek yang 

dimohonkan pendaftarannya adalah merek 

yang menurut UU Merek  tidak dapat didaftar 
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atau harus ditolak. Dalam jangka waktu empat 

belas hari kerja sejak tanggal penerimaan 

keberatan, salinan keberatan dikirimkan ke 

pemohon atau kuasanya; 

8. Jika ada keberatan atau oposisi, maka 

pemohon atau kuasanya 

berhak mengajukan sanggahan terhadap 

keberatan paling lama dua bulan sejak tanggal 

pengiriman salinan keberatan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

 Didasarkan pada Pasal 35 UU Merek, merek 

terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama 

sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan. Dalam 

jangka waktu tersebut tidak boleh ada pihak-pihak 

yang menggunakan merek yang memiliki kemiripan 

atau sama dengan Merek yang dimiliki Pemegang 

Hak Atas Merek, terutama dalam kelas barang atau 

jasa yang sama. Kelas barang dan jasa Merek adalah 

kelompok jenis barang dan jasa yang mempunyai 

sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya 

yang sama. Kelas barang dan jasa digunakan dalam 

klasifikasi saat pendaftaran Merek dilakukan. 

Terdapat Kelas 25 dalam perlindungan Hak atas 

Merek merupakan golongan untuk pakaian, alas kaki, 

dan tutup kepala . Apabila terdapat pihak yang 
memanfaatkan dan menyalahgunakan merek, maka 

pemilik merek terdaftar tersebut berhak mengajukan 

upaya hukum sebagai berikut: 

1. “Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur di 

dalam Pasal 83 UU Merek. Pemegang merek 

berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada 

pengadilan niaga atas kerugian yang dialami 

dan memohon kepada pengadilan niaga agar 

memerintahkan penghentian semua perbuatan 

yang berkaitan dengan penggunaan merek. 

2. Tuntutan Pidana. Ketentuan pidana 

pelanggaran merek diatur di dalam Pasal 100 

sampai 103 UU Merek. Pengajuan gugatan 

perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan 

pidana. Proses perdata tidak menggugurkan 

hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. 

3. Penyelesaian sengketa melalui alternatif 

penyelesaian sengketa atau ADR (Alternative 

Dispute Resolution) dalam bentuk negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih 

oleh para pihak sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku (Pasal 93 UU Merek)”. 

 Ketentuan mengenai Hak Desain Industri 

terdapat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2000 

tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU 

Desain Industri). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Desain 

Industri, Desain Industri adalah “Suatu kreasi tentang 

bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, 

atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya 

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan 

dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat 

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, 

komoditas industri, atau kerajinan tangan”.  

 Pengertian Desain Industri dan Hak Desain 

Industri dibedakan oleh UU Desain Industri, karena 

menurut Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri,  “Hak 

Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan 

oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain 

atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri, atau memberikan 

persetujuannya kepada pihak lain untuk 

melaksanakan hak tersebut”.  

 Seperti halnya perlindungan Hak atas Merek, 

perlindungan Hak Desain Industri didapat melalui 

pendaftaran (bersifat konsitutif), yang tentunya 

memiliki beberapa persyaratan. Untuk syarat 

perlindungan Hak Desain Industri terdapat dalam 

Pasal 2 sampai 3 UU Desain Industri, dengan 

prosedur pendaftaran sebagai berikut : 

1. “Pemohon atau Kuasanya mengajukan 

permohonan ke Direktorat Jendral Kekayaan 

Intelektual secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia; 

2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon 

atau kuasanya, serta dilampiri: 

a. Contoh fisik atau gambar atau foto serta 

uraian dari desain industri yang 

dimohonkan pendaftarannya; 
b. Surat kuasa khusus, dalam hal 

permohonan diajukan melalui kuasa; 

c. Surat pernyataan bahwa desain industri 

yang dimohonkan pendaftarannya adalah 

milik pemohon. 

3. Pemohon atau Kuasanya mengisi formulir 

permohonan yang memuat : 

a. Tanggal, bulan, dan tahun surat 

permohonan; 

b. Nama, alamat lengkap dan 

kewarganegaraan pemohon; 

c. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila 

permohonan diajukan melalui kuasa; dan 

d. Nama negara dan tanggal penerimaan 

permohonan yang pertama kali dalam hal 

permohonan diajukan dangan hak 

prioritas. 

4. Apabila permohonan diajukan secara bersama-

sama oleh lebih dari satu pemohon, 

permohonan tersebut ditandatangani oleh 

salah satu pemohon dengan dilampiri 

persetujuan tertulis dari pemohon lain; 

5. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan 

pendesain, permohonan harus disertai 

pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang 

cukup bahwa pemohon berhak atas desain 

industri yang bersangkutan; 

6. Membayar biaya permohonan sebesar 

Rp.300.000,- untuk UKM (usaha kecil dan 

menengah) dan Rp.600.000,- untuk non-

UKM, untuk setiap permohonan”. 

 Perlindungan Hak Desain Industri diberikan 

selama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal 

penerimaan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan 

ketentuan dalam UU Desain Industri. Ketentuan ini 
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terdapat dalam Pasal 5 UU Desain Industri. Mengacu 

pada Pasal 9 UU Desain Industri, selama jangka 

waktu tersebut, “Pemegang Hak Desain Industri 

memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak 

Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang 

orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, 

memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, 

dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak 

Desain Industri”. Berkaitan dengan hal tersebut, jika 

terdapat pihak yang memanfaatkan dan 

menyalahgunakan Hak Desain Industri yang telah 

dilindungi, maka pemilik Hak Desain Industri 

tersebut berhak mengajukan upaya hukum sebagai 

berikut:  

1.   “Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur di 

dalam Pasal 46 sampai 47 UU Desain Industri. 

Pemegang hak desain indutri atau pemegang 

lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi 

atau penghentian semua kegiatan yang 

merugikan (penggunaan hak eksklusif tanpa 

izin) kepada pengadilan niaga. 

2.   Tuntutan Pidana. Ketentuan pidana 

pelanggaran hak desain industri diatur di 

dalam Pasal 54 UU Desain Industri.  

3.    Penyelesaian sengketa melalui alternatif 
penyelesaian sengketa atau ADR (Alternative 

Dispute Resolution) dalam bentuk negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih 

oleh para pihak sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku (Pasal 47 UU Desain Industri)” . 

 Salah satu bagian penting dalam perlindungan 

kekayaan intelektual adalah penyelesaian sengketa 

apabila terjadi perlanggaran terhadap perlindungan 

kekayaan intelektual. Persetujuan TRIPs menjelaskan 

bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dibidang 

kekayaan intelektual, harus dilakukan dengan 

mekanisme peradilan yang cepat, sederhana, murah . 

Oleh karena itu, UU Merek dan UU Desain Industri 

menetapkan penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan niaga. Penyelesaian perkara Kekayaan 

Intelektual dalam Pengadilan Niaga dilakukan paling 

lama 90 (Sembilan puluh) hari yang dimulai dari 

sidang pemeriksaan sampai dengan dijatuhkan 

putusan, jangka waktu ini dapat diperpanjang paling 

lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua 

Mahkamah Agung. Ketentuan ini terdapat dalam 

Pasal 85 ayat (7) UU Merek Pasal 39 ayat (8) UU 

Desain Industri.       

 Mekanisme penyelesaian sengketa yang 

sederhana dalam pengadilan niaga juga tercermin dari 

tidak adanya upaya hukum banding apabila tidak 

menerima putusan Pengadilan Niaga. Apabila 

terdapat pihak-pihak yang belum puas dengan 

putusan Pengadilan Niaga, dapat langsung 

mengajukan upaya hukum Kasasi. Permohonan 

upaya hukum Kasasi diajukan dalam jangka waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari setelang tanggal 

putusan Pengadilan Niaga diucapkan atau 

diberitahukan kepada para pihak. Perihal upaya 

hukum Kasasi ini diatur dalam Pasal 88 UU Merek 

dan Pasal 41 UU Desain Industri.  

 Mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda 

dengan perkara lain, berarti menegaskan bahwa 

perlindungan kekayaan intelektual sifatnya mutlak. 

Oleh karena itu, perlindungan kekayaan intelektual 

dan pelaksanaan putusan tersebut harus dihormati dan 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Termasuk 

halnya dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik, yang 

mana objeknya tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku, 

termasuk Peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan Kekayaan Intelektual. 

 

III. Pengertian Marketplace beserta Tanggung 

Jawabnya 

 Jual beli online merupakan penyebaran, 

pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa 

melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik 

yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen 

elektronik atau media elektronik lainnya. Dalam 

kegiatan jual beli online, marketplace merupakan 

salah satu aplikasi berbasis teknologi yang 

menyediakan tempat perdagangan secara online. 

Didasarkan Pasal 1 angka 6a UU ITE, marketplace 
termasuk sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. 

Hal ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur 

pada rumusan pasal tersebut, yaitu : 

1. Penyelenggara    Sistem    Elektronik    adalah    

setiap orang,  penyelenggara  negara,  badan  

usaha,  dan masyarakat   

2. Menyediakan, mengelola, dan/atau  

mengoperasikan  Sistem  Elektronik 

3. Secara     sendiri-sendiri     maupun     bersama-

sama   

4. Kepada     pengguna     Sistem     Elektronik 

untuk keperluan dirinyadan/atau keperluan 

pihak lain. 

Didasarkan Pasal 65-66 Undang-Undang No. 7 

tahun 2014 tentang Perdagangan, marketplace 

tergolong dalam perdagangan melalui sistem 

eletronik yang kemudian diatur secara rinci melalui 

Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019.  Menurut 

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 

tentang Perdagangan, “Perdagangan melalui sistem 

elektronik adalah perdagangan yang transaksinya 

dilakukan melalui serangkaian perangkat dan 

prosedur elektronik”. Mengenai tanggung jawab 

marketplace terdapat dalam Pasal 15 UU ITE, yaitu : 

(1) “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik 

harus menyelenggarakan Sistem Elektronik 

secara andal dan aman serta bertanggung 

jawab terhadap beroperasinya Sistem 

Elektronik sebagaimana mestinya.  

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung 

jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem 

Elektroniknya”. 
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Lebih lanjut, ketentuan mengenai marketplace 

terdapat dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 8 

tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem 

Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE) sebagai 

peraturan pelaksana dari UU ITE dan Undang-

Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 

1 angka 11 PP PMSE, menyebut marketplace disebut 

sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik yang memiliki pengertian sebagai “Pelaku 

Usaha penyedia sarana komunikasi Elektronik yang 

digunakan untuk transaksi Perdagangan”. 

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 5 PP PMSE, 

Pelaku Usaha Penyelenggara Perdagangan melalui 

Sistem Elektronik dapat berupa Penyelenggara 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam negeri 

dan luar negeri. Salah satu contoh marketplace atau 

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik dalam negeri adalah Tokopedia, 

sedangkan untuk marketplace atau Penyelenggara 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  luar negeri 

adalah Shopee. 

Kewajiban dan tanggung jawab marketplace 

dalam PP PMSE terdapat di dalam beberapa Pasal 

diantaranya Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 22 

ayat (1) dan (2) PP PMSE. Kewajiban-kewajiban 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Pelaku Usaha (Penyelenggara Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik) wajib memiliki 

izin dalam menjalankan kegiatan usaha (Pasal 

15 ayat (1) PP PMSE). 

2. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik dalam negeri dan/atau luar negeri 

dilarang menerima Pedagang dalam negeri dan 

Pedagang luar negeri yang tidak memenuhi 

syarat dan ketentuan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia 

(Pasal 17 ayat (1) PP PMSE). 

3. Dalam bertransaksi dengan Konsumen, 

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik dalam negeri dan/atau luar negeri 

wajib memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia (Pasal 17 

ayat (2) PP PMSE. 

4. Jika dalam terdapat konten informasi 

elektronik ilegal, maka pihak Penyelenggara 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam 

negeri dan/atau luar negeri serta 

Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung 

jawab atas dampak atau konsekuensi hukum 

akibat keberadaan konten informasi elektronik 

ilegal tersebut. Ketentuan tersebut tidak 

berlaku apabila PPMSE dalam negeri dan/atau 

PPMSE luar negeri yang bersangkutan 

bertindak cepat untuk menghapus link 

elektronik dan atau konten informasi 

elektronik ilegal setelah mendapat 

pengetahuan atau kesadaran (Pasal 22 ayat (1) 

dan (2) PP PMSE). 

Penulis akan memberikan penjabaran mengenasi 

tanggung jawab marketplace sebagai akibat tidak 

dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab diatas, 

sesuai dengan beberapa ketentuan diatas. Apabila 

tidak dipenuhinya kewajiban pada Pasal 15 ayat (1) 

dan Pasal 17 PP PMSE, marketplace dapat dikenakan 

sanksi administratif berdasarkan Pasal 80 ayat (1) PP 

PMSE, yang mana bentuk daripada sanksi 

administratif tersebut dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 

(2) sampai (5) PP PMSE, yaitu :  

“(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis;  

b. dimasukkan dalam daftar prioritas 

pengawasan;  

c. dimasukkan dalam daftar hitam;  

d. pemblokiran sementara layanan PPMSE 

dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh 

instansi terkait yang berwenang; dan/atau  

e. pencabutan izin usaha.  

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (21 huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) 

kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung 

sejak tanggal surat peringatan sebelumnya 

diterbitkan.  

(4) Sanksi administratif berupa dimasukkan dalam 

daftar prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pelaku 

Usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah 

diberikan surat peringatan tertulis ketiga.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan 

sanksi administratif diatur dalam Peraturan 

Menteri”. 

Apabila terdapat konten informasi elektronik 

ilegal atau bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka seperti yang tertera 

dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP PSME pihak 

marketplace dalam negeri dan/atau luar negeri serta 

Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab 

atas dampak atau konsekuensi hukum akibat 

keberadaan konten informasi elektronik ilegal 

tersebut. Pertanggung jawaban tersebut dapat 

dikenakan dalam bentuk pidana maupun perdata. 

Gugatan pertanggungjawaban hukum perdata dapat 

didasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum dalam 

Pasal 1365 KUHPerdata, yang berarti “Tiap 

perbuatan melanggar hukum, yang membawa 

kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang 

yang karena salahnya menerbitkan kerugian 

tersebut”. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut : 

1. Harus ada yang melakukan perbuatan 

2. Perbuatan itu harus melawan hukum 
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3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian 

kepada orang lain 

4. Perbuatan itu disebabkan kasalahan pembuat 

atau pelaku 

5. Norma yang dilanggar harus memenuhi 

kepentingan pribadi korban. 

Ketentuan lain yang mendukung bahwa 

marketplace dapat dikenakan pertanggungjawaban 

dari segi hukum perdata ialah ketentuan yang terdapat 

dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa “orang tidak hanya bertanggung jawab atas 

kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, 

tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena 

perbuatan dari orang-orang, untuk mana kita 

bertanggung gugat atau untuk benda-benda yang ada 

dibawah pengawasan kita”. Marketplace dalam hal 

ini telah dipersamakan dengan orang karena 

marketplace karena merupakan suatu badan hukum 

yang dapat dikenakan tanggung gugat oleh perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh organ-organ 

yang melakukan kewajibannya. Marketplace 

bertanggung jawab atas keseluruhan isi informasi 

yang terdapat dalam marketplace, hal ini didasarkan 

pada beberapa teori antara lain: 

1. Teori Culpa in Eligendo, tidak seksama dalam 
memilih karyawan. Karyawan disini dapat 

diartika sebagai merchant atau penjual yang 

menjadi bagian penting daripada transaksi di 

marketplace tersebut. 

2. Teori Mengambil Untung.  

Marketplace turut memikul kerugian sebab 

marketplace telah mengambil untung dari 

adanya transaksi jual beli online tersebut.   

3. Teori Kesatuan dalam Rumah Tangga atau 

Perusahaan.  

Marketplace dalam hal ini menjadi pemimpin 

dalam transaksi jual beli online, dapat dituntut 

untuk perbuatan-perbuatan yang bekerja 

dibawah marketplace tersebut. 

Terdapat pula ketentuan Pasal 1474 KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa penjual memiliki dua 

kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan 

menanggunya. Marketplace memiliki kewajiban 

untuk menanggung kualitas barang. Sementara 

dengan adanya barang tiruan yang tidak terjamin 

kualitasnya. 

Perihal pertanggung jawaban hukum dari sanksi 

pidana, menurut Pasal 23 ayat (2) Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh 

Korporasi diatur berdasarkan pada masing-masing 

Undang-Undang terkait pada Pasal yang mengatur 

mengenai ancaman pidana. Didasarkan Pasal 25 ayat 

(2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 

2016 tentang Tata Cara Penanganan perkara Tindak 

Pidana oleh Korporasi disebutkan bahwa Pidana 

pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi  

adalah pidana denda. Ketentuan tersebut menjelaskan 

marketplace tergolong sebagai Korporasi maka 

pidana yang dapat dikenakan kepada marketplace 

jika terbukti bersalah ialah berupa denda.  

Apabila marketplace memiliki syarat dan 

ketentuan atau kebijakan privasi yang berupa 

pengalihan tanggung jawab, seperti halnya “Anda 

setuju untuk mengganti rugi, membela dan 

membebaskan marketplace, dan para pemegang 

saham, anak perusahaan, afiliasi, direktur, petugas, 

agen, serta karyawannya dari dan terhadap setiap dan 

semua klaim dan tindakan hukum baik perdata 

maupun pidana”, dinyatakan tidak berlaku dan batal 

demi hukum. Pembatalan tersebut sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen dinyatakan bahwa “Pelaku usaha dalam 

menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen 

dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan 

tanggung jawab pelaku usaha”. 

C. METODE  PENELITIAN 

I. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. 

Tipe penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian 

yang didasarkan pada hukum sebagai norma, yang 

mana norma tersebut diperoleh melalui studi pustaka 

yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan, asas-asas hukum, literatur, yurisprudensi, 

dan berbagai bahan hukum lainnya. 

 

II. Pendekatan Masalah 

 Penulis menggunakan pendekatan perundang-

undangan (Statutes Approach) dan pendekatan 

konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan 

Perundang-undangan atau Statutes Approach adalah 

“pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan 

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani”. Pendekatan Konseptual atau 

Conceptual Approach adalah “pendekatan yang 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin di dalam ilmu hukum”. 

III.   Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer : 

1)  Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis 

2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri 

3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 
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5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

6) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang 

Perdagangan 

7) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik 

8) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 

tentang Perdagangan melalui Sistem 

Elektronik 

9) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 

2016 tentang atas Cara Penanganan Perkara 

Tindak Pidana Oleh Korporasi 

b. Bahan Hukum Sekunder : 

 Penulis juga menggunakan bahan hukum 

sekunder, yang terdiri atas asas-asas hukum, 

literatur, jurnal hukum, dan pendapat para 

sarjana. 

 

VI.  Langkah Penelitian  

a. Pengumpulan Bahan Hukum 

   Pengumpulan bahan hukum penulis lakukan 

melalui studi pustaka, yaitu dengan tahapan 

inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. 
Tahap inventarisasi adalah tahap mengumpulkan 

bahan-bahan hukum. Bahan-bahan tersebut 

dipilah atau diklasifikasikan sesuai dengan 

rumusan masalah yang akan diteliti, dan pada 

akhirnya bahan-bahan tersebut penulis susun 

secara sistematis agar mudah dipahami. 

b. Analisis atau Pembahasan 

   Penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis 

Normatif, maka metode yang digunakan adalah 

metode deduksi. Metode deduksi didasarkan 

pada peraturan perundang-udangan yang bersifat 

umum, kemudian diterapkan untuk menjawab 

rumusan masalah yang selanjutnya 

menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. 

Jawaban tersebut diperoleh dengan 

menggunakan penafsiran, beberapa penafsiran 

yaitu penafsiran otentik dan penafsiran 

sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran 

yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan 

memperhatikan susunan pasal yang berhubungan 

satu dengan yang lain, yang terdapat dalam 

undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-

pasal dari undang-undang lain untuk 

memperoleh pengertian yang lebih jelas. 

 

D. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

I. Kasus Penjualan Barang-barang Tiruan di 

Marketplace 

 Adanya pengaturan mengenai perlindungan 

kekayaan intelektual, tidak membuat masyarakat 

tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku, hal 

tersebut tercermin dari adanya fenomena penjualan 

barang-barang tiruan di marketplace yang melanggar 

perturan perundang-undangan terkait perlindungan 

kekayaan intelektual. Salah satu produk yang banyak 

ditiru adalah Botol Minum Eco Bottle by Tupperware. 

Tupperware merupakan produsen peralatan rumah 

tangga yang terbuat dari plastik berupa wadah 

penyimpanan, wadah penyajian dan beberapa 

peralatan dapur lainnya.  Tupperware memiliki 

desain khas dan teknologi seal yang anti tumpah, 

sehingga membuat produk Tupperware laris 

dipasaran. Kesuksesan tersebut mendorong berbagai 

pihak untuk melakukan perbuatan melawan hukum 

dengan menjual botol minum dengan Merek dan 

Desain serupa untuk mendapatkan untung, yang mana 

hal tersebut melangar perlindungan Hak atas Merek 

dan Hak Desain Industri. 

 Shopee merupakan marketplace, tempat 

penjualan botol minum tiruan Eco Bottle by 

Tupperware. Marketplace sendiri, terbagi menjadi 

dua jenis. Pertama, marketplace yang bergerak dalam 

fasilitator dan penjamin. Marketplace jenis ini 

berperan dalam perjanjiannya selaku penjamin dari 

penjual (merchant) ke pembeli, sekaligus berperan 

sebagai pengelola. Pada jenis kedua, marketplace 

berperan selaku penjual yang memperoleh barang 

dari pihak lain yang menjadi supplier. Shopee dalam 
hal ini tergolong dalam jenis yang pertama, hal ini 

dikarenakan Shopee dalam hal ini menyewakan lapak 

di marketplace untuk penjual mempromosikan dan 

menjual barang dagangannya ke konsumen.   

 Penjual Botol minum tiruan Eco Bottle by 

Tupperware di dalam Shopee bernama “Adelia 

Market”. Merchant tersebut menjual produk-produk 

rumah tangga yang berbahan plastik. Toko tersebut 

menyalurkan dan menjual botol tiruan Eco Bottle by 

Tupperware dengan harga jauh lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan produk aslinya. Alhasil Adelia 

Market mampu mendapatkan predikat “Star Seller” 

dari Shopee selaku Penyelenggara Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik, dari hasil penjualan botol 

minum tiruan tersebut. Star Seller adalah predikat 

apresiasi yang diberikan Shopee untuk Penjual yang 

aktif dan memiliki pelayanan pelanggan yang baik. 

 Pangkalan Data Direktorat Jendral Kekayaan 

Intelektual menjelaskan bahwa Hak atas Merek dan 

Hak Desain Industri botol minum tersebut adalah 

milik Dart Industries Inc. (Perusahaan pemilik 

Tupperware yang berasal Orlando, Amerika Serikat). 

Merek Tupperware telah terdaftar dengan Nomor 

Pendaftaran IDM000873875, untuk kode kelas 20 

yakni kotak penyimpanan, keranjang penyimpanan, 

keranjang, baki, perabot terbuat dari plastik, dan 

perabot dapur terbuat dari plastik termasuk lemari, 

rak, kursi kecil, meja. Sedangkan, desain Industri 

Tupperware telah terdaftar dengan Nomor 

Pendaftaran ID0024152D.  

 Adelia Market melakukan penjualan produk 

tiruan tersebut tanpa adanya peringatan dan 

pengawasan dari Shopee. Pihak Tupperware (Dart 

Industries Inc.) sudah pernah melakukan gugatan ke 

jalur hukum terkait dengan pelanggaran kekayaan 
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intelektual, namun belum digalakkan adanya upaya 

pertanggungjawaban dari pihak marketplace menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal 

pertanggungjawaban hukum Adelia Market selaku 

penyalur dan penjual botol minum tiruan Eco Bottle 

by Tupperware dan Shopee selaku Penyelenggara 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik akan penulis 

bahas secara terperinci dalam sub-bab selanjutnya. 

II. Analisis Pertanggungjawaban Hukum 

Marketplace selaku Penyedia Tempat 

Perdagangan Online terkait Pelanggaran 

Kekayaan Intelektual 

 Penulis telah mengidentifikasi terdapat dua pihak 

yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam 

kasus penjualan botol minum tiruan Eco Bottle by 

Tupperware yang dibahas pada sub-bab 3.1, yakni 

Shopee dan Adelia Market. Shopee merupakan jenis 

marketplace yang bergerak dalam fasilitator dan 

penjamin dari penjual ke pembeli. Berdasarkan Pasal 

1 angka 6a UU ITE, Shopee termasuk sebagai 

Penyelenggara Sistem Elektronik, hal ini didasarkan 

dengan dipenuhinya unsur-unsur pada rumusan pasal 

tersebut oleh Shopee. Kemudian dalam Pasal 1 angka 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2019 tentang 

Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Shopee 
tergolong sebagai Penyelenggara Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik.  

 Didasarkan dengan ketentuan tersebut, Shopee 

dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum karena 

dalam menjalankan kegiatan perdagangan online 

karena tidak menjalankan perdagangan melalui 

sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Salah satunya ialah 

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat 

sahnya perjanjian, dalam hal ini Shopee telah 

melanggar salah satu ketentuan pada pasal tersebut 

mengenai “suatu sebab yang halal”. Ketentuan 

tersebut belum terpenuhi dikarenakan objek botol 

minum yang diperjualbelikan adalah melawan hukum 

sebab bertentangan peraturan perundang-undangan 

mengenai perlindungan Hak atas Merek dan Hak 

Desain Industri yang dimiliki oleh pihak Tupperware 

(Dart Industries Inc.). Didasarkan juga pada Pasal 

1474 KUHPerdata, dimana Shopee memiliki 

kewajiban untuk menyerahkan barang dan 

menanggung kualitas barang. Kewajiban penyerahan 

barang telah dipenuhi oleh Shopee, tetapi untuk 

kewajiban menanggung kualitas barang belum 

dilaksanakan karena barang yang dijual adalah 

barang tiruan yang melanggar Hak atas Merek dan 

Hak Desain Industri milik Dart Industries Inc.  

 Didasarkan dengan perbuatan yang terjadi secara 

online di marketplace Shopee, maka juga didasarkan 

pada ketentuan mengenai Kekayaan Intelektual yang 

terdapat dalam Pasal 25 UU ITE, yang mana dari 

ketentuan tersebut menegaskan adanya perlindungan 

kekayaan intelektual sesuai ketentuan perundang-

undangan. Termasuk dalam hal ini informasi 

elektronik mengenai penjualan botol minum tiruan 

Eco Bottle by Tupperware di marketplace Shopee.  

Terdapat pula prinsip itikad baik yang juga dilanggar 

oleh Shopee. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 3 

UU ITE. Shopee dalam hal ini tidak menjalankan asas 

itikad baik karena sengaja melakukan perbuatan 

melawan hukum yang tercermin dari tidak adanya 

tindakan atau kebijakan untuk merchant yang 

menampilkan informasi elektronik ilegal dan justru 

memberikan predikat “Star Seller” kepada merchant 

yang bersangkutan.  

 Penjualan botol tiruan Eco Bottle by Tupperware 

merupakan sebuah informasi elektronik ilegal dalam 

Shopee, yang mana hal tersebut telah menjadi 

tanggung jawab dari Shopee. Ketentuan mengenai 

tanggung jawab Shopee terdapat dalam Pasal 17 ayat 

(2) dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE). 

Tanggung jawab tersebut meliputi pemenuhan 

peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan 

transaksi elektronik, kewajiban pemblokiran 

Informasi Elektronik yang melawan hukum, dan 

konsekuensi hukum yang diterima Shopee terkait 

keberadaan informasi elektronik yang melawan 

hukum.  
 Merchant Adelia Market dalam hal ini 

melanggar Hak atas Merek dan Hak Desain Industri 

yang dimiliki Tupperware (Dart Indutries Inc.) karena 

menggunakan merek dan Desain Botol Tupperware 

secara tanpa hak dan melawan hukum untuk 

memproduksi dan menyalurkan botol minum dengan 

desain dan merek Eco Bottle by Tupperware. Adelia 

Market juga tidak memiliki lisensi resmi untuk 

menggunakan Hak atas Merek dan Hak Desain 

Industri, karena seperti yang kita ketahui penjualan 

produk Tupperware menggunakan sistem Multi Level 

Marketing (selanjutnya disebut MLM), yang mana 

jika Adelia Market merupakan anggota resmi maka 

secara tidak langsung mendapatkan lisensi untuk 

melakukan jual beli produk Tupperware. Tetapi 

dalam hal ini Adelia Market bukan anggota bukan 

anggota MLM Tupperware.  

 Perbuatan yang dilakukan Adelia Market telah 

melanggar Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU 

Merek dan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 9 ayat (1) UU 

Desain Industri, sehingga  dapat dilakukan gugatan 

ganti rugi secara perdata. Ketentuannya gugatan ganti 

rugi didasarkan pada Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan 

Pasal 46 UU Desain Industri. Terdapat pula ketentuan 

pidana yang dapat dikenakan kepada Adelia Market. 

Perihal pelanggaran Hak atas Merek terdapat dalam 

Pasal 100 ayat (1) UU Merek berupa pidana penjara 

maksimal lima tahun dan/atau denda paling banyak 

dua miliar rupiah. Sedangkan, ketentuan pidana atas 

pelanggaran Hak Desain Industri terdapat dalam 

Pasal 54 UU Desain Industri yakni pidana penjara 

maksimal empat tahun dan denda paling banyak tiga 

ratus juta rupiah. 

 Didasarkan beberapa alasan yuridis yang telah 

dikemukakan penulis diatas, Shopee selaku 
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Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem 

Elektronik dapat diancam dengan sanksi hukum baik 

dari segi perdata maupun pidana oleh Tupperware 

(Dart Industries Inc.), meskipun dalam kasus ini 

Shopee bukan pihak yang secara langsung 

memalsukan, menjual, dan melanggar Hak atas 

Merek dan Hak Desain Industri yang dimiliki 

Tupperware (Dart Industries Inc.). Sanksi hukum 

yang diberikan kepada Shopee ini didasarkan pada 

konsekuensi hukum sebagai akibat dari Shopee yang 

lalai melihat botol minum Tupperware yang harganya 

jauh dibawah harga wajar, yang tentunya hal ini dapat 

mengindikasikan bahwa barang tersebut merupakan 

barang tiruan yang melanggar Hak atas Merek dan 

Hak Desain Industri.  

 Perihal sanksi hukum dari sisi Hukum Perdata, 

dilakukan melalui mekanisme gugatan Perbuatan 

Melawan Hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 

KUHPerdata. Perbuatan yang dilakukan Shopee 

tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut 

:  

1) Harus ada yang melakukan perbuatan, 

perbuatan tersebut dilakukan oleh Shopee 

selaku pihak yang mengabaikan pengawasan 

konten informasi transaksi elektronik ilegal 
dalam marketplace;  

2) Perbuatan itu harus melawan hukum, 

perbuatan pengabaian tersebut menyimpangi 

kewajiban Shopee sebagai Penyelenggara 

Perdagangan melalui Sistem Elektronik;  

3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian 

kepada orang lain, tupperware (Dart Industries 

Inc.) mengalami kerugian materil berupa 

penurunan pendapatan dikarenakan konsumen 

pasti akan memilih produk serupa dengan 

harga yang lebih murah;  

4) Perbuatan itu disebabkan kesalahan pembuat 

atau pelaku, pelanggaran Hak atas Merek dan 

Hak Desain Industri pada botol minum Eco 

Bottle by Tupperware di marketplace Shopee, 

disebabkan karena tindakan Shopee yang 

kurang melakukan pengawasan terhadap 

Informasi Elektronik yang beredar di platform-

nya;  

5) Norma yang dilanggar harus memenuhi 

kepentingan pribadi korban, norma yang 

dilanggar Shopee tersebut, telah melanggar 

perlindungan kekayaan intelektual untuk pihak 

Tupperware (Dart Indutries Inc.)   

 Ketentuan lain yang mendukung bahwa Shopee 

dapat dikenakan pertanggungjawaban dari segi 

hukum perdata ialah ketentuan yang terdapat dalam 

Pasal 1367 KUHPerdata. Dalam hal ini, Shopee 

merupakan suatu badan hukum yang dapat dikenakan 

tanggung gugat oleh perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh organ-organ yang melakukan 

kewajibannya. Shopee dalam hal ini bertanggung 

jawab atas keseluruhan isi informasi yang terdapat 

dalam platform tersebut karena memiliki tanggung 

jawab untuk segalah informasi elektronik dalam 

Shopee. Tanggung jawab tersebut didasarkan 

peraturan perundang-undangan terkait yang 

dilanggar. Tanggung jawab Shopee ini juga 

didasarkan beberapa hal yang telah Shopee terima 

menurut beberapa teori, antara lain :  

1) Teori Culpa in Eligendo, tidak seksama dalam 

memilih karyawan, karyawan disini dapat 

diartikan sebagai merchant atau penjual yang 

menjadi bagian penting daripada transaksi di 

marketplace Shopee;  

2) Teori Mengambil Untung, Shopee telah 

mengambil dan mendapatkan keuntungan dari 

adanya transaksi jual beli online  botol minum 

tiruan Eco Bottle by Tupperware tersebut;  

3) Teori Kesatuan dalam Rumah Tangga atau 

Perusahaan, Shopee merupakan pemimpin 

dalam transaksi jual beli online, dapat dituntut 

untuk perbuatan-perbuatan merchant dibawah 

pengawasan Shopee, termasuk perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh Adelia 

Market. 

 Perihal sanksi hukum dari sisi hukum pidana 

yang dapat dikenakan kepada Shopee didasarkan 

pada beberapa kententuan dikarenakan status 

daripada yang bukanlah orang tetapi badan hukum. 
Didasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penanganan perkara Tindak Pidana oleh Korporasi 

disebutkan bahwa Pidana pokok yang dapat 

dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. 

Menurut Pasal 23 ayat (2) Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi 

diatur berdasarkan pada masing-masing Undang-

Undang terkait pada Pasal yang mengatur mengenai 

ancaman pidana. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan 

kepada Shopee atas kerugian Hak atas Merek 

Tupperware (Dart Industries Inc.) terdapat di Pasal 

102 UU Merek, yaitu denda paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Terkait 

pelanggaran Hak Desain Industri sanksi pidana bagi 

Shopee terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) UU Desain 

Industri yaitu denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

 Apabila Shopee memiliki syarat dan ketentuan 

atau kebijakan privasi yang berupa pengalihan 

tanggung jawab, yang berupa “Anda setuju untuk 

mengganti rugi, membela dan membebaskan Shopee, 

dan para pemegang saham, anak perusahaan, afiliasi, 

direktur, petugas, agen, serta karyawannya dari dan 

terhadap setiap dan semua klaim dan tindakan hukum 

baik perdata maupun pidana”, dinyatakan tidak 

berlaku dan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.  
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E. PENUTUP 

Kesimpulan 

 Didasarkan uraian serta analisis pada bab-bab 

sebelumnya, maka sanksi hukum perdata maupun 

pidana atas kasus tersebut dapat dibebankan pada dua 

pihak yakni marketplace Shopee sebagai 

Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem 

Elektronik yang memperdagangkan dan Adelia 

Market sebagai merchant atau produsen dan penyalur 

barang dengan landasan hukum sebagai berikut : 

1. Adelia Market sebagai merchant melanggar 

Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 ayat (1) UU Merek 

dan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 9 ayat (1) UU 

Desain Industri. Sanksi hukum tersebut dapat 

diberikan sebab merchant Adelia Market 

melanggar perlindungan kekayaan intelektual 

sebab menggunakan merek dan Desain Industri 

Botol Tupperware secara tanpa hak dan 

melawan hukum untuk memproduksi dan 

menyalurkan botol minum dengan desain dan 

merek Eco Bottle by Tupperware. Adelia 

Market juga tidak memiliki lisensi resmi untuk 

menggunakan Hak atas Merek dan Hak Desain 

Industri untuk penjualan produk Tupperware. 

2. Marketplace Shopee selaku Penyelenggara 

Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang 

turut memperdagangkan barang tiruan tersebut, 

melanggar Pasal 25 UU ITE, Pasal 17 ayat (2) 

dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang 

Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Sanksi 

hukum tersebut dapat diberikan kepada Shopee 

karena melalaikan kewajiban untuk 

melaksanakan transaksi elektronik yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan serta pemblokiran Informasi 

Elektronik yang melawan hukum, meskipun 

dalam hal ini Shopee tidak melakukan 

pelanggaran Hak atas Merek dan Hak Desain 

Industri secara langsung. Shopee seharusnya 

tetap melakukan pengawasan terhadap keaslian 

barang yang dijual Adelia Market, tidak hanya 

menerima barang murah dan mudah laku 

dipasaran. Sanksi hukum tersebut merupakan 

konsekuensi hukum yang diterima oleh Shopee. 
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