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1.1 Latar Belakang Masalah 

  Pada dewasa ini sejalan dengan kondisi ekonomi seperti globalisasi ekonomi,  sengketa-

sengketa yang berkaitan dengan HKI jumlahnya terus meningkat karena pada nyatanya sengketa-

sengketa HKI ini masih dilihat sebagai sengketa kecil dibandingkan dengan sengketa-sengketa 

yang biasa seperti perang. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari 

karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir 

manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk 

menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi (Djumhana & Djubaedillah, 2003: 

16). 

China merupakan negara yang mempunyai pertumbuhan perekonomian pesat dengan 

adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi ini, China tumbuh sebagai negara yang cepat 

perkembangan ekonominya dalam bidang teknologi,  perdagangan,  industri maupun investasi 

sehingga menciptakan pasar bebas yang dapat mengurangi kemiskinan warga negara China. 

Globalisasi ini menciptakan perkembangan-perkembangan kekayaan intelektual yang terjadi 

pada bidang manapun di negara China ini. Warga negara China dengan kreativitas dan inovasi 

itu memperluas dan menciptakan kekayaan intelektual untuk mendatangkan kemakmuran dan 

pertumbuhan ekonomi. Kontribusi dari Hak Kekayaan Intelektual ini memiliki perkembangan 

ataupun pertumbuhan ekonomi yang signifikan dilihat dari karakteristik Hak Kekayaan 

Intelektual, yakni: (1) HKI dapat menjadi bantuan materi dalam usaha negara untuk mendorong 



perkembangan industri, teknologi, serta kulturalnya: (2) kemampuan suatu negara untuk 

melindungi HKI-nya menentukan posisinya dalam teknologi global serta perhatian sosial 

(Maskus, 2000:144).  

Namun kenyataannya, China juga termasuk negara yang melakukan counterfeiting dan 

pembajakan merek dagang terbesar, walaupun China sudah menjadi anggota WTO pada tanggal 

11 Desember 2001 yang kemudian mengharuskan melaksanakan ketentuan-ketentuan TRIPs 

secara utuh. China meratifikasi TRIPs pada tanggal 28 november 2007 (www.wto.org). Dalam 

prinsip-prinsip pokok persetujuan TRIPs (Zen Umar Purba, 1999:2) sebagai berikut: 

1. Menetapkan standard minimun untuk perlindungan dan penegakan hukum HKI di 

negara-negara peserta. Dengan demikian, negara peserta bisa menetapkan standard yang 

lebih tinggi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan persetujuan TRIPs. Namun 

dalam kenyatataannya Negara China tidak dapat melindungi barang-barang dari negara-

negara peserta  yang masuk ke dalam Negara China sehingga barang tersebut dapat di 

palsukan. 

2. Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HKI yang sama kepada 

warga negaranya sendiri dan warga negara peserta lainnya. Apapun hak yang diberikan 

kepada warga negaranya, juga harus diberikan pada warga negara peserta lainnya. 

Negara China memberikan perlindungan HKI terhadapa warganya namun tidak dengan 

warga negara peserta lainnya dikarenakan penegakan HKI di China masih lemah. 

Di China, ada sebuah kota yang tepat berbatasan dengan Hongkong, dimana kota tersebut 

menjadi kiblat barang tiruan yang murah yaitu di kota Shenzhen. Di kota Shenzhen ini banyak di 

temukan pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan banyak warga di kota tersebut untuk mencari 

http://www.wto.org/


keuntungan, pemalsuan tersebut kebanyakan berupa perangkat lunak yaitu seperti windows dan 

versi terbaru photoshop dengan harga jual 1 dollar saja. Selain perangkat lunak, ada otomotif 

juga karena sebagian besar pembuatan motor yamaha bukan dibuat oleh pihak yamaha sendiri 

melainkan dikerjakan oleh warga Shenzhen untuk dipalsukan sehingga hampir mirip dengan 

aslinya. Selain di kota Shenzen, terdapat juga kota yang dapat dijuluki sebagai “Ibukota 

Komoditas Kecil” yaitu kota Yimu. Disinilah banyak toko-toko sekitar empat puluh ribu toko 

dengan menjual produk seratus ribu produk yang dipastikan 90% adalah produk-produk palsu 

(www.abcnews.go.com). Banyak negara anggota WTO yang merasa merugi atas kegiatan 

counterfeit dan pembajakan yang dilakukan oleh negara Tiongkok semisal negara Amerika 

Serikat, Kanada, Jepang dan semua negara-negara anggota Uni Eropa merasakan merugi karena 

kegiatan tersebut dengan 38 kasus (www.wto.org). 

 Pada tahun 2003-2013 merupakan pemerintah Hu Jintao, dimana pada masa 

pemerintahan Hu Jintao terjadi dalam dua periode secara langsung banyak kasus counterfeiting 

yang semakin meningkat seperti dapat dilihat perbandingan periode pemerintahan Hu Jintao 

pada periode pertama tahun 2003-2008 dan periode 2008-2013 dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2 

sebagai  berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah kasus kegiatan counterfeiting di Tiongkok (Periode pertama 

pemerintahan Hu Jintao) 

Tahun Jumlah Kasus Counterfeit 

2003 76 

2004 84 

2005 97 



Tahun Jumlah Kasus Counterfeit 

2006 88 

Sumber: www.wipo.int dalam jumlah kasus counterfeit di China pada tahun 2003-2006 

 

Tabel 1.2 Jumlah kasus  kegiatan counterfeiting di Tiongkok (Periode kedua 

pemerintahan Hu Jintao) 

Tahun Jumlah Kasus Counterfeit 

2007 113 

2008 117 

2009 166 

2010 347 

2011 339 

2012  501  

2013 446 

Sumber : www.wipo.int dalam jumlah kasus counterfeit di China pada tahun 2007-2013 

Pada kasus Freddie Mac pada tahun 2012 dimana negara Tiongkok memalasukan merek 

Freddie Mac dengan merek yang sama dengan nama merek “Freddie” yang dapat 

membingungkan konsumen. Pada kasus ini menjelaskan sengketa hak cipta atas nama “Freddie 

Mac” dan hak cipta “Freddie” yang dimana keduanya termasuk merek dagang namun “Freddie 

Mac” ini adalah merek dagang yang dimiliki oleh Peruasahaan Inggris yang sudah dipatenkan di 

China pada tahun 2010 dan merek dagang “Freddie” ini dimiliki oleh perusahaan China(Henan 

Qidu Real Estate Agency Co). Permasalahan ini timbul karena adanya kesamaan nama atas hak 

http://www.wipo.int/


cipta merek dagang yang nantinya akan menyesatkan konsumen di China. Sehingga Perusahaan 

Inggris menggugat hak cipta merek tersebut ke pengadilan tinggi China pada tahun 2013. Dalam 

putusan tersebut pada tahun 2014 memang merek dagang “Freddie Mac” dari Perusahaan Inggris 

yaitu Home Loan Mortgage Corporation (www.chinaipr.gov.cn). Dalam kasus tersebut 

perusahaan Inggris Home Loan Mortgage Corporation merasa dirugikan oleh Pemerintah China 

karena Pemerintah China belum bisa mengendalikan ataupun mencegah marak kegiatan 

pemalsuan di negara China sendiri. Pemalsuan dan peredaran obat palsu mencakup berbagai 

macam jenis, mulai dari obatan-obatan kimia, jamu, suplemen, maupun obat tradisional China, 

Traditional Chines Medicines (TCM)  

Sedangkan Pada tahun 2007-2010, Amerika Serikat melaporkan China ke WTO atas 

tindakan pembajakan oleh China terhadap hak cipta produk audio visual yang dimiliki oleh 

Amerika Serikat. Selama menghadapi kasus pembajakan yang terjadi di China, Pemerintahan 

Amerika Serikat menyatakan bahwa AS telah mengajukan dua kasus perdagangan terhadap 

China atas pembajakan hak cipta dan pembatasan atas penjualan film-film Amerika, musik dan 

buku di Cina (www.wto.org). 

China telah melanggar tujuan dari TRIPs Agreement, mengingat tujuan TRIPs 

(Matsubara, 2003:1) adalah TRIPs Agreement has a purpose to eliminate the trade-barriers 

caused with IPR related problems, especiallly counterfeiting and pirated goods problem. Tujuan 

tersebut mengharuskan setiap negara peserta untuk memerangi atau melawan tindak pemalsuan 

dan pembajakan merek dagang yang telah merugikan negara lain. Meski demikian banyak 

pemalsuan barang di dalam negeri.  

http://www.chinaipr.gov.cn/


Peningkatan counterfeiting di china dapat dipengerahui pada kepercayaan kofusianisme 

pada masyarakat China, sentimen xenophobia (ketidaksukaan terhadap orang asing) dan 

nasionalis rakyat China yang terakhir dipengaruhi oleh budaya hukum di China (Yu, 2007:16). 

Selama lebih dari 2000 tahun, orang-orang China telah sangat dipengaruhi oleh Konfusianisme, 

yang menyediakan jalan hidup yang ideal dan menjadikan itu sebagai tolok ukur kehidupan 

mereka (Yao, 2000:17). Bagi orang China, masa lalu bukan hanya cerminan masyarakat 

kontemporer, tapi juga perwujudan nilai budaya dan sosial (Yao, 2000:50). Menurut 

konfusianisme aliran yang dianut orang China mengenai hak kekayaan intelektual adalah suatu 

hambatan moral bagi masyarakat China, dimana hambatan itu berbentuk tidak memahami 

kehidupan dan budaya masyarakat China itu sendiri jadi Orang Cina di masa lalu kekaisaran 

tidak menganggap menyalin atau meniru sebuah pelanggaran moral (Yu, 2007:17) dan orang-

orang China, mereka menganggap pemalsuan sebagai bentuk sanjungan yang paling tulus dan 

komponen penting dari proses kreatif (Boyle, 1996:54). 

Setelah kekalahan China di perang opium, masyarakat China sadar dengan 

keterbelakangannya sehingga seluruh masyarakat China ragu dan ada rasa takut terhadap 

teknologi, gagasan dan institusi yang dibuat oleh orang barat (Yu, 2007:21). Sementara 

ketakutan terhadap objek dan gagasan Barat membuat pengadilan China enggan 

memperkenalkan reformasi modernisasi, sentimen xenofobia dan nasionalis di kalangan 

masyarakat China membuat pelaksanaan reformasi tersebut sulit dilakukan. Jadi sebagian besar, 

sentimen nasionalis dan xenofobia China adalah "reaksi terhadap penghinaan yang diderita 

China di bawah tangan imperialisme Barat." Sentimen ini mulai tumbuh setelah kekalahan China 

dalam Perang Opium, yang menyebabkan inflasi cepat dan masuknya barang asing (Zheng, 

1999:154). Menjelang abad ke-20, industri dan investasi asing mendominasi hampir semua 



industri dan perusahaan modern di China. Percepatan modernisasi ini dipicu oleh tekanan sosial 

ekonomi dan sentimen nasionalis orang-orang China yang melepaskan frustrasi mereka pada 

orang asing dan perusahaan asing (Yu, 2007: 21). 

Selama era Mao, xenofobia dan nasionalisme terutama digunakan "untuk memobilisasi 

sumber daya dalam negeri untuk mengejar kekuatan Barat yang maju dan mencegah pengotor 

China lebih lanjut". Dan ketika Deng Xiaoping berkuasa pada akhir 1970-an, dia mengadopsi 

pendekatan yang berbeda dan lebih pragmatis. Alih-alih menempatkan "politik yang 

dikomando", Deng melihat kekayaan ekonomi sebagai fondasi kekuatan China (Zheng, 

1999:17). Dengan demikian, Deng dengan penuh semangat mendorong Empat Modernisasi, 

perpanjangan hubungan diplomatik dan komersial dengan Amerika Serikat, Jepang, dan negara-

negara maju Barat lainnya, dan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, dari sinilah perubahan 

identitas China dari komunis sosialis menjadi komunis kapitalis yang nantinya akan dilanjutkan 

oleh pemimpin-pemimpin China berikutnya (Crane, 1994:148). 

Namun setelah kematian Deng Xioping pada tahun 1997 adanya kebangkitan xenophobia 

dan nasionalis lagi yang tercipta dan disebabkan oleh reaksi China terhadap pemboman Amerika 

Serikat terhadap kedutaan mereka di Beograd, dan perselisihan China baru-baru ini dengan 

Amerika Serikat mengenai tabrakan tempur jetnya dan sebuah pesawat pengintai Amerika 

Serikat (Pomfret, 2001:1). 

Di bawah tradisi kofusianisme, orang China hidup dengan konsep li (ritus), bukan konsep 

fa (hukum). Secara garis besar, li diperluas melampaui perilaku atau etika seseorang yang benar 

dan mencakup keseluruhan rentang hubungan politik, sosial, dan keluarga yang mencakup 

masyarakat Konfusian yang harmonis (Yu, 2007:24). Orang yang dipandu oleh konsep ini selalu 



memahami peran, tanggung jawab, dan kewajiban normatif mereka kepada orang lain. Mereka 

juga siap menyesuaikan pandangan dan tuntutan mereka untuk mengakomodasi kebutuhan dan 

keinginan orang lain, untuk menghindari konfrontasi dan konflik, dan untuk menjaga 

keharmonisan (Woo, 2000,163). Berbeda dengan li, "fa adalah konsep hukuman itu terkait 

dengan hukuman, berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat melalui ancaman kekerasan 

fisik dan kekerasan” (Yu, 2007:24).  

Sepanjang Revolusi Kebudayaan dan sampai kematian Mao pada tahun 1976, undang-

undang hanyalah sebuah mekanisme untuk menerapkan kebijakan partai dan ditafsirkan ulang 

untuk mencerminkan arah angin politik yang ada (Keller, 1994:713). Bahkan saat ini, undang-

undang masih dianggap sebagai perumusan konkret dari kebijakan partai. Sebagai ringkasan 

pengalaman praktis dan peradilan praktis, undang-undang tidak harus merupakan sistem 

peraturan yang rinci, komprehensif dan berisi sendiri, dapat dibenarkan berdasarkan alasan 

ideologis maupun yurisprudensi, dengan prinsip-prinsip yang koheren dan konsep yang telah 

didefinisikan dengan baik (Yu, 2007:25). Selanjutnya, undang-undang dimaksudkan agar 

fleksibel dan dapat dirumuskan berdasarkan sementara atau uji coba. Mengingat perubahan 

sosial dan ekonomi yang cepat, undang-undang kemungkinan akan tertinggal dalam kebijakan 

(Corne, 1996:189). Ketentuan hukum yang berlaku efektif dalam satu tahun mungkin sudah 

usang di tahun berikutnya memiliki kebijakan baru atau undang-undang baru yang diterapkan di 

bidang yang relevan atau terkait. Untuk menentukan penerapan dan efektivitas suatu ketentuan, 

seseorang harus memeriksa semua undang-undang dan dokumen pelengkap, termasuk peraturan 

administratif dan interpretasi yudisial, di semua bidang terkait (Yu, 2007:25). Jadi kondisi 

hukum di China yang seperti dijelaskan diatas akan mengalami tidak keefektifan dalam 

menjalankan hukuman. 



1.2 Rumusan Masalah 

Mengapa pemerintah Tiongkok pada era Hu Jintao melanggar ketentuan tentang  counterfeiting?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini ditujukan untuk: 

1. Memberi gambaran mengenai counterfeiting dalam perekonomian negara China pada 

rezim Hu Jintao.. 

2. Memberi gambaran mengenai counterfeiting yang dilakukan oleh negara China terhadap 

ke negara lain. 

3. Memberi analisis alasan absennya Pemerintah China absen dalam menangani 

permasalahan tentang counterfeiting di dalam negara China itu sendiri. 

1.4 Manfaat/kegunaan Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan 

memberikan 2 kegunaan atau manfaat, yaitu: 

1. Manfaat teoritis, memberi sumbangan wawasan dan teori hubungan internasional terkait 

kejahatan counterfeit yang dilakukan China dan bagaimana negara menanggapinya 

2. .Manfaat Praktis, bisa memberi masukan yang berarti bagi negara Indonesia mengenai 

tindakan kejahatan counterfeiting yang dilakukan oleh negara China khususnya dalam 

perekonomian negara Indonesia. 

 

 

 



1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Konstruktivisme 

 Inti dari konstruktivisme ini adalah peran gagasan, norma dan identitas. Konstruktivisme 

menyangkut masalah kesadaran manusia (Ruggie, 1998:33). Konstruktivisme juga memberi 

pernyataan yaitu melihat pemikiran, ide-ide dan agen manusia sebagai dasar untuk penjelasan 

tatanan internasional (Onuf, 1989). Asumsi Dasar dari Kosntruktivisme adalah konstruktivisme 

menunjukkan bahwa fakta sosial adalah ciptaan manusia, dan bahwa struktur sosial diwujudkan 

oleh tidak hanya struktur material, tetapi juga oleh masyarakat internasional. Struktur sosial 

memiliki tiga komponen: pengetahuan bersama, sumber material dan praktik (Wendt, 1995: 73). 

Konstruktivisme percaya bahwa norma, kebiasaan, budaya dan pembelajaran dapat mengubah 

perilaku dan kepentingan warga negara. Konstruktivisme melihat anarki sebagaimana diciptakan 

oleh negara, dan rentan terhadap perubahan oleh campur tangan negara (Wendt, 1992: 391-425). 

Konstruktivisme menegaskan bahwa proses politik internasional mengubah kepentingan dan 

identitas. Konstruktivisme percaya bahwa itu dikarenakan interaksi antara negara-negara yang 

menghasilkan kepentingan dan identitas. Identitas pada gilirannya akan menjadi basis 

kepentingan (Mercer, 1995: 231-235; Katzenstein, 1996a: 2). Interaksi antara agen dan struktur 

sistem politik internasional ada dalam hubungan saling ketergantungan antara negara satu 

dengan negara lainnya yang menentukan perubahan sistem internasional (Ruggie, 1983: 261-

285). Konstruktivisme menekankan konsep sosiologis tentang gagasan, norma, identitas dan 

budaya. Karena melalui gagasan, norma, peraturan, dan pemahaman bahwa negara membentuk 

identitas mereka dan mendefinisikan kembali kepentingan mereka (Finnemore, 1996: 128). 



 Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa konstruktivisme menggarisbawahi 

pentingnya kekuatan material dan pemikiran dalam politik internasional (Hopf, 1998:177). 

konstruktivis terutama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penjelasan perilaku 

negara dan fokus pada dampak identitas dan norma atas kepentingan (Katzenstein, 1996). 

Definisi konstruktivis suatu norma diidentifikasi sebagai pemahaman kolektif yang membuat 

klaim perilaku pada aktor dan pemahaman kolektif ini berbentuk struktur normatif yang 

dikombinasikan dengan tindakan agen yang menginformasikan tindakan baik atau buruk dalam 

politik internasional (Checkel, 1998:327-328). Hubungan dinamis antara agen dan struktur inilah 

yang sangat mendasar bagi masalah konstruktivis terhadap politik internasional; agen dan 

struktur tidak bersifat dengan hakikat hidup tapi saling dibentuk. Sifat struktural sistem sosial 

adalah hasil dari praktik yang membentuk sistem tersebut (Giddens, 1979:69, Wendt 1987:361). 

Ini adalah dasar pemikiran bahwa saat kita bertindak, kita menyusunnya. konstruktivisme 

menerapkan pemikiran ini untuk menyatakan tindakan dalam politik internasional dan ini sangat 

penting untuk memahami mengapa konstruktivisme menempatkan sebagian besar fokusnya pada 

norma-norma. 

 Konsep ini adalah dasar konstruktivisme dalam mengindentifikasi anarki dan anarki itu 

adalah apa yang dibuat negara (Wendt, 1992:424). Ini pada intinya berarti bahwa ketika interaksi 

antara aktor berubah dari waktu ke waktu dan struktur normatif yang diciptakan juga dapat 

berubah, sehingga membiarkan kemungkinan bahwa struktur ini akan mendorong pelaku untuk 

berperilaku sadar ataupun secara tidak sadar satu sama lain melakukan cara yang berbeda di 

dalam politik internasional. Oleh karena itu, fokus konstruktivis pada norma-norma adalah 

penggunaan yang lebih besar dalam menghitung untuk perubahan dan kerjasama dalam politik 

internasional dibandingkan dengan teori materialis inheren seperti Neorealisme yang tidak dapat 



benar-benar memperhitungkan perubahan atau kerjasama dalam politik internasional (Fukuyama, 

1989). Norma sangat penting untuk sebuah pendekatan seperti konstruktivisme karena pada 

intinya adalah kekhawatiran tentang bagaimana politik dunia dibangun secara sosial (Wendt, 

1995:71). 

1.5.2 Hipotesis  

 Counterfeiting di China berdasarkan pada identitas nasional komunis-kapitalis, di mana 

perekonomian China diatur oleh pemerintah selama tidak melanggar aturan komunis yang 

berupa pemberontakan dan korupsi dan setiap warga negara China berhak menyalurkan 

kreativitas dan inovasi untuk dapat dipasar domestik dan internasional untuk mendapatkan 

keuntungan sendiri dan juga dapat memberikan tambahan perekonomian China namun masih 

pada pengawasan pemerintahChina. Pemalsuan dilakukan karena tindak kejahatan ini tidak 

termasuk tindak kejahatan yang luar biasa bagi negara China karena pemalsuan ini merupakan 

suatu tindakan yang tidak melanggar norma yang sudah dilakukan saat zama kerajaan China dan 

sekarang menjadi budaya kebiasaan China untuk memperbaiki ekonomi mereka.. 

1.6 Metode Penelitian  

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah 

proses dan makna/persepsi, di mana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai 

informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna, yang juga tidak 

menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Pada tiap-tiap obyek akan 

dilihat kecenderungan, pola pikir, ketidakteraturan, serta tampilan perilaku dan integrasinya 

sebagaimana dalam studi kasus genetik (Muhadjir, 1996: 243).  Penelitian kualitatif merupakan 

suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau metode 



kuantifikasi yang lain. Peneliti menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu 

fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berusaha 

menjelaskan hubungan sebab akibat, prediksi,serta generalisasi hasil. Penelitian kualitatif 

berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada 

situasi yang sama (Golafshani, 2003). 

1.6.1 Definisi Konseptual 

1.6.1.1 Counterfeiting 

 Counterfeiting atau pemalsuan adalah tindakan pelanggaran atau penyalahan terdapat hak 

legal dari sang pemilik intellectual property (Clark, 1997). Counterfeiting merujuk hanya pada 

hak merek dagang (trademark), namun dalam prakteknya counterfeiting mencakup tindakan 

pembuatan sebuah barang yang mana bentuk fisiknya sengaja dibuat mirip dengan aslinya. Hal 

tersebut terkadang dapat menyesatkan konsumen dalam mencari barang yang asli yang ingin 

mereka beli (OECD, 2007). Counterfeit adalah kegiatan ilegal membuat suatu produk yang 

menyerupai barang asli tetapi biasanya memiliki kualitas yang lebih rendah dalam suatu kinerja, 

kehandalan, atau daya tahan produk aslinya. Biasanya pelanggan tertipu dan beranggapan bahwa 

produk yang mereka beli itu adalah asli (Lai & Zaichkowsky, 1999 dalam Ciangga, 2013). 

 Lai dan Zaichkowsky (1999) mengatakan bahwa pemalsuan dan pembajakan pada 

dasarnya adalah merupakan hal yang sama, karena pemalsuan dan pembajakan adalah reproduksi 

dari barang yang identikal dari sebuah barang asli. Dua terminologi (pemalsuan dan pembajakan) 

sering digunakan bergantian (Wee et al., 1995; Kwong et al., 2003). Namun demikian, 

pembajakan lebih sering digunakan untuk barang software dan fixed medium content seperti 

misalnya film dan musik (Chow, 2000; Cheung and Prendergast, 2006). 



1.6.1.2 World Trade Organization (WTO)  

 World Trade Organization (selanjutnya disingkat "WTO") merupakan organisasi 

internasional utama dalam mengatur perdagangan internasional, yang tujuannya adalah 

meliberalisasikan perdagangan internasional dan menjadikan perdagangan bebas sebagai 

landasan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan 

kesejahteraan umat manusia (Daniel S. Ehrenberg, 1991: 391). WTO merupakan metamorfosis 

dari Perjanjian Umum Bea Masuk dan Perdagangan atau GATT (General Agreement on Tariffs 

and Trade) yang didirikan tahun 1947, sebagai bagian dari kesepakatan di Bretton Woods, 

Amerika. Sejak 1947 ada tujuh perundingan dagang dimana Putaran Uruguay adalah 

perundingan paling akhir yang terpanjang (berlangsung dari September 1986 hingga April 1994), 

rumit dan penuh kontroversi sebelum melahirkan WTO (Hira Jhamtani, 2005: 22-23). 

 WTO adalah organisasi yang berbasiskan „aturan-aturan main atau rules‟ yang 

merupakan hasil perundingan. Aturan tersebut disebut juga „perjanjian atau kesepakatan 

(agreements). Di atas kertas, perjanjian tersebut haruslah dihasilkan dari serangkaian 

perundingan yang yang dilakukan oleh semua negara anggota, dan mencerminkan kebutuhan 

anggota (member driven). Realitasnya, perundingan dan penyusunan naskah awal kesepakatan 

ditentukan oleh faktor lain, yaitu kekuatan politik negara-negara anggota. Di dalam WTO 

dikenal ada “power bloc (kelompok kekuasaan)” yang disebut quad atau lazim dikenal dengan 

“Gang Empat” yang terdiri dari Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dan Kanada. Walaupun 

pengambilan keputusan berdasarkan konsensus tetapi kekuasaan riil di tangan negara-negara 

besar tersebut (Hira Jhamtani, 2005: 44). 

 



1.6.1.3 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

 Hak kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan terjemahan resmi dari 

Intellectual Property Rights. HKI lahir setelah Revolusi Industri, dimulai dari Paris Convention 

for the Protection of Industrial Property dan Berne Conventonfor the Protection of Artistic and 

Literaty works di abad ke 19 (Achmad Zen Umar Purba, 2005). Hak kekayaan intelektual 

bernuansa ekonomi dan tertuang dalam beberapa perjanjian internasional, sehingga konsep HKI 

menjadi universal dengan mengundang sebanyak mungkin negara menjadi peserta. 

HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai 

manfaat ekonomi. Kosepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual 

yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya 

pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat 

yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya 

penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. 

Tujuan pemberian perlindungan hukum itu untuk mendorong dan menumbuhkembangkan 

semangat berkarya dan mencipta (Adrian Sutedi, 2013). HKI adalah kreasi yang dihasilkan dari 

pikiran manusia yang meliputi; invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain 

yang digunakan di dalam perdagangan (Tomy Suryo Utomo, 2010:1). 

 

 

 

 



1.6.2 Operasional Konseptual  

1.6.2.1 Counterfeiting 

Ada dua kategori dalam mengklarifikasikan counterfeiting yaitu: 

A. Non deceptive counterfeit (pemalsuan yang bersifat memperdayai), yaitu ketika 

pemalsuan yang dilakukan adalah tanpa sepengetahuan konsumen, bahwa pemalsuan 

dilakukan untuk menipu, memperdayai dan bahkan berbohong dengan mengatakan 

bahwa barang yang mereka jual adalah barang asli. Kasus dalam kategori seperti 

komponen otomotif, elektronik konsumen, dan obat-obatan.  

B. Deceptive counterfeit (pemalsuan yang tidak bersifat memperdayai) terjadi ketika barang 

palsu dijual memang diakui sebagai barang palsu, dan informasi tersebut diberikan 

kepada konsumen yang memiliki niat untuk melakukan pembelian 

Di China menggunakan kedua jenis counterfeit tersebut, pada non deceptive China sudah 

memalsukan barang dengan tujuan memberikan pekerjaan pada warga negaranya yang dimana 

China ingin menjadikan negara inovasi dengan pengadaan barang, sedangkan pada deceptive 

counterfeit, produk palsu China termasuk farmasi, elektronik, baterai, suku cadang mobil, 

peralatan industri, mainan, dan banyak produk lainnya yang menimbulkan ancaman langsung 

terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen selain itu dari kegiatan deceptive counterfeit ini 

China sudah membuat kerugian ke beberapa negara dan merugikan perusahaan yang mempunyai 

brand yang telah dipalsukan oleh negara China.  

 

 



1.6.2.2 Sistem Ekonomi Komunis 

 Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai 

pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan 

memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua 

unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan 

pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah 

sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme 

tersebut. Sistem ekonomi sosialis/komunis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  

1) Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.  

2) Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara 

sehingga tidak ada perusahaan swasta.  

3) Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. 

4) Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.  

5) Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. 

1.6.2.3 Sistem Ekonomi Campuran 

Sistem Ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari 

satu aspek sistem ekonomi. Biasanya, di dalam ekonomi campuran terdapat paduan unsur 

kapitalisme dan komunisme. Pada sistem campuran ini, pihak swasta memiliki fungsi 

menentukan kegiatan-kegiatan yang ingin dijalankan terkait rencana produksi, jalur distribusi 

dan target konsumsi. Sedang fungsi pemerintah terletak pada pengawasan dan pengendalian. Jadi 

antara pemerintah dan pihak swasta memiliki porsi dan perannya masing-masing atas kegiatan 



ekonomi di suatu negara. Tujuan adanya intervensi oleh pemerintah dalam sistem ekonomi 

campuran adalah untuk menghindari akibat buruk atau hal tidak menguntungkan yang timbul 

dari sistem ekonomi terpusat maupun liberal, misal terjadi monopoli atas sumber daya ekonomi 

oleh pihak-pihak tertentu. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran merupakan karakteristik dari 

sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran antara lain sebagai berikut: 

1. Pemerintah aktif dalam kegiatan ekonomi 

2. Rencana perekonomian ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku kepada pihak swasta 

3. Sumber-sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah 

4. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar  

5. Swasta diberikan kebebasan dalam batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

6. Hak swasta diakui agar tidak mengganggu kepentingan umum.  

7. Timbulnya persaingan dengan kontrol langsung dari pemerintah.  

8. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar.  

9. Pemerintah menyusun perencanaan, peraturan dan penetapan kebijakan dibidang 

ekonomi  

10. Peran pemerintah dan peran swasta sama.  

1.6.3 Desain/tipe penelitian 

Metode penelitian dalam skrispsi ini adalah kualitatif. Peneliti menggunakan desain 

penelitian deskriptif-analitis, dimana dengan tujuan deskriptif sebagai studi untuk menemukan 



fakta dengan interpretasi yang tepat. Disamping penelitian deskriptif, terdapat juga desain untuk 

penelitian analitis. Perbedaan antara deskriptif dan analitis adalah sangat kecil, tetapi studi 

analitis, analisis ditujukan untuk menguji hipotesis-hipotesis dan mengadakan interpretasi yang 

lebih dalam tentang hubungan-hubungan. Desain studi analisis lebih banyak dibatasi oleh 

keperluan-keperluan, pengukuran-pengukuran, dan menghendaki suatu desain yang 

menggunakan model seperti pada desain percobaan. 

 1.6.4 Jangkuan Penelitian 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak bias, secara umum penulis hanya akan 

mengkaji hal yang terkait dengan peningkatan kegiatan counterfeiting di negara China. 

Selanjutnya peneliti memfokuskan penelitian ini pada negara China dikarenakan negara China 

melakukan negara yang terbesar atas pengaduan negara lain mengenai kegiatan counterfeiting 

yang dilakukan negara China. Penliti memfokuskan pada tahun 2007-2013 dikarenakan dalam 

pertahunnya pasti kegiatan counterfeiting di negara China selalu meningkat secara signifikan. 

1.6.5 Teknik pengumpulan data 

 Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara wawancara dan studi kasus. Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk 

tanya jawab dengan tatap muka dan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara). Peneliti bertanya kepada responden kunci mengenai fakta-fakta suatu 

peristiwa disini adalah tentang pelanggaran TRIPs counterfeiting yang dilakukan negara China 

dengan memberi pertanyaan yang terstukur mengenai hal tersebut. 



 Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori 

atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis 

lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian. 

1.6.6 Teknik analisis data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2007:224). 

 Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan 

data (Sugiyono, 2007:247). 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang 

dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih 

kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. 

2. Penyajian Data/ Display  

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja 

berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks 

secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, 



dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun 

berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. 

3. Verifikasi Data (mengambil kesimpulan)  

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data 

dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, dan akan 

ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat 

untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yag 

dikemukan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukan 

merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:252) 

1.6.7 Sistematika penulisan 

Setelah penelitian karya tulis ini selesai dilakukan, maka laporan akan didokumentasikan. 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis yakni terdiri dari 4 (empat) bab 

pembahasan, yang terdiri dari sub-pokok bahasan dalam setiap babnya  berikut isi dari setiap 

babnya: 

BAB I : berisi tentang gambaran umum mengenai maksut, tujuan dan hasil yang hendak  

akan dicapai dalam penulisan skripsi ini. Bab ini memuat mengenai latar 

belakang, tujuan penulisan, pokok permasalahan, kerangka pemikiran baik itu 

teori atau konsep, hipotesa, jaungkaun penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Mendiskripsikan tentang kegiatan counterfeiting yang ada di negara China pada 

rezim Hu Jintao 



BAB III : Analisis bertahannya counterfeiting pada rezim Hu Jintao 

BAB IV : Penutup, berisi tentang kesimpulan, kritik & saran dan jawaban atas 

permasalahan 

 


