
7/12/12 8:59 AMPortal Berita Terbesar di Maluku

Page 1 of 3http://www.siwalimanews.com/post/polisi_sita_84_unit_produk_honda_palsu_dari_tiga_toko_di_ambon

Siwalima - Portal Berita Terbesar di Maluku

Home
Kriminal
Daerah
Politik
Kesra
Olahraga
Budaya
Pendidikan
Gaya Hidup
Seleb
Visi
Hukum
Pemerintahan

Thursday, 12 July 2012
siwalimanews.com | aktual & cepat dalam penyajian mudah diakses di setiap kesempatan

  
CARI

12  Juli  2012  INDEX



7/12/12 8:59 AMPortal Berita Terbesar di Maluku

Page 2 of 3http://www.siwalimanews.com/post/polisi_sita_84_unit_produk_honda_palsu_dari_tiga_toko_di_ambon

Kriminal ›› Polisi Sita 84 Unit Produk Honda Palsu dari Tiga Toko di Ambon
Thursday, 21 June 2012

Polisi Sita 84 Unit Produk Honda Palsu dari Tiga Toko di Ambon

Ambon - Jajaran Polsek Sirimau, Rabu (20/6) menyita 84 barang produk Honda palsu yang dijual pada
tiga toko mesin di Kota Ambon.

Ketiga toko mesin tersebut adalah Toko VR dan FM yang berlokasi di Kawasan Pertokoan AY Patty
Ambon. Sedangkan satu toko lainnya yaitu Toko SM yang berada di kawasan Kelurahan Urimessing.

Penyitaan tersebut dilakukan, setelah pihak PT. Honda Motor dan jajaran Polsek Sirimau turun langsung
ke sejumlah toko untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan terkait dengan adanya komplain dari
masyarakat bahwa ada banyak produk Honda palsu yang dijual di wilayah timur Indonesia, termasuk di
Ambon.

“Jadi, ada komplain dari masyarakat bahwa di Kota Ambon banyak produk Honda palsu berupa
generator, alcon dan mesin serba guna yang dijual bebas,” jelas Kuasa Hukum PT. Honda Motor,
Gregorius Upi kepada wartawan di Mapolsek Sirimau, Rabu (20/6).

Upi mengungkapkan, dari ber bagai komplain masyarakat tersebut, maka dirinya ditugaskan oleh PT.
Honda Motor langsung ke Ambon untuk melakukan pengecekan.

“Setelah kita cek ternyata informasi tersebut benar sehingga kita langsung buat laporan polisi pada hari
Selasa (19/6) dan tadi (kemarin-red) sekitar pukul 11.00 WIT kami bersama polisi langsung melakukan
penyitaan di ketiga toko tersebut,” ujar Upi.

Upi mengatakan, penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya ber sama pihak kepolisian akan dilakukan
secara berkesinambungan untuk mencegah penyebaran berbagai produk Honda palsu di wilayah Provinsi
Maluku, yang diduga didatangkan dari Surabaya.

“Memang dengan beredarnya berbagai produk palsu ini sangat merugikan pihak PT. Honda Motor, dari
sisi nama baik maupun material. Tetapi yang utama, tujuan dari pro ses razia ini dilakukan agar masya-
rakat tidak membeli produk Honda yang palsu,” tuturnya.

Upi berharap agar masyarakat tidak gegabah saat membeli produk Honda. Sebab, keaslian produk Honda
dapat dibedakan dengan yang palsu.

“Saat membeli produk Honda, masyarakat harus pastikan bahwa ada kartu garansinya ataukah tidak.
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“Saat membeli produk Honda, masyarakat harus pastikan bahwa ada kartu garansinya ataukah tidak.
Sebab kalau asli maka pastinya ada. Selain itu, masyarakat juga harus teliti melihat kualitas stikernya.
Sebab, kalau yang palsu, kualitas stikernya tidak baik, sebab baru ditempel di Ambon dan mudah untuk
dicopot,” terangnya.

Sementara Kapolsek Sirimau, AKP Amandus Jhon Selvanus Neiboba kepada wartawan di tempat yang
sama mengatakan, saat penyitaan tersebut, ditemukan sebanyak 84 unit produk PT. Honda yang sudah
dipalsukan dan dijual bebas di ketiga toko tersebut.

Selanjutnya, sebanyak 47 unit produk Honda langsung diamankan di Mapolsek Sirimau, yang terdiri dari
24 unit generator, 6 unit alcon dan 17 unit mesin serba guna.

“Dari semuanya itu, 2 unit generator merupakan barang rusak. Sedangkan yang lain masih baik.
Sementara itu, sebanyak 37 unit lainnya kami sita di tempat (toko-red) dengan memberikan tanda police
line,” urainya.

Lebih lanjut dikatakan, proses pemeriksaan akan segera dilakukan terhadap para pemilik toko yang
menjual berbagai produk palsu tersebut. “Kami akan segera melayangkan panggilan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap pemilik toko untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Menurut Neiboba, Para pemilik toko akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek, khususnya pada pasal 90, 91 dan 94 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda
Rp 800 juta hingga Rp 1 milyar. (S-35)
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