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KATA PENGANTAR 

Halo 

Terimakasih sudah berkenan mendownload ebook sederhana ini,ini merupakan ebook 

pertama saya tentu masih banyak kekurangan disana sini jadi apabila ada kekurangan 

harap dimaklumi hehe… 

Sebelumnya ijinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hendri 

Wijaya , pengalaman saya di bisnis jam kurang lebih 7 tahun start dari 2009 membantu 

toko jam ayah saya toko Hollywood Watches yang terletak di 

 Plaza Surabaya lantai 2 no 85 dan 

 Cito mall lantai hall utama gs 38 no 1-5 Surabaya. 

Silahkan mampir dan berkunjung teman-teman yang berdomisili di Surabaya. 

Selain toko offline saya juga membangun website www.plazajam.com yang sudah saya 

develop kurang lebih 4-5tahun ini. 

Ebook ini sengaja saya buat karena melihat banyaknya konsumen kami yang tertipu 

ketika membeli jam tangan palsu dengan harga mahal tentunya. Dengan ebook ini 

sekaligus saya ingin memberikan sedikit wawasan karena sering saya temui di 

lapangan ketika orang membeli jam tangan banyak hal yang salah kaprah. 

Semoga dengan adanya ebook sederhana ini dapat sedikit membantu Anda 

Contact saya 

Hendri wijaya 

Wa 085961114226 

Join grup FB kami Klub Penghobi Jam Tangan 

Disana kita bias sharing informasi mengenai jam tangan 

  

http://www.plazajam.com/


HAL-HAL YANG SALAH KAPRAH 

Selama kurang lebih dari 15 tahun kami berkecimpung di toko jam offline di Surabaya 

tidak jarang konsumen yang datang ke toko selalu menanyakan bagaimana cara 

membedakan jam ori atau kw, repilka&BM ? 

Semoga melalui ebook ini dapat memberi sedikit pencerahan. 

Sebenarnya ada beberapa hal yang salah kaprah dalam meilhat / mengidentifikasi jam 

tersebut original atau tidak yang sering kami jumpai di konsumen kami yaitu Konsumen 

selalu menilai Bobotnya berat atau tidak, 

Banyak orang yang selalu mengatakan kalau jam tangan yang berat selalu original… 

 

Pertanyaanya, 

 Harus seberapa berat? 

 Berapa gram berat spesifiknya kalo jam tangan disebut original? 

 Apakah semua orang senang pakai jam berat? 

Hal ini menurut saya bukan lah sebuah indikator pasti/mutlak kalau jam original atau 

tidak kenapa? 

Karena Ukuran berat atau ringan tiap orang tentunya berbeda-beda, belum tentu setiap 

orang sama. 

Si A mengatakan jam ini berat mungkin karena terbiasa menggunakan jam tangan yang 

ringan dari bahan karet. Si B mengatakan jam ini kok ringan sekali, mungkin si B juga 
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sering menggunakan jam yang full stainless jadi kesannya memegang jam yang lebih 

ringan kok aneh. 

Oleh karena itu berat jam tangan tidak bisa dijadikan patokan atau indicator yang 

pasti (mutlak) kalo jam tersebut original  atau tidak. 

Point utama yang perlu diperhatikan adalah kenapa bobot tiap jam bisa ringan atau 

tidak adalah 

1. Material pembuatannya. 

 

Misalkan body nya terbuat dari fiber resin yang tentunya ringan, atau strapsnya terbuat 

dari karet atau kulit atau titanium. 

Kalau untuk jam dengan starps stainless terdapat dua macam starps yaitu rantai 

tersebut full stainless  atau rantai berongga-rongga di lapisannya (hollow). 

Tentunya yang hollow akan lebih ringan dibandingkan dengan yang lapisannya penuh 

atau padat. 

Apakah staps yang hollow atau berongga itu palsu? 

Bisa iya bisa tidak jawabannya kenapa? 

karena ada beberapa merk seperti casio, hegner, Seiko,orient, swiss army, giotona, 

Charles jourdan dan merek jam original lainnya menggunakan tipe straps tersebut 



(tidak semua tipe hanya beberapa tipe jam dari merk tersebut yang menggunakan staps 

hollow stainless stell) supaya harga jam bisa ditekan lebih murah karena semakin 

ketatnya persaingan bisnis dengan munculnya berbagai merk jam tangan yang berani 

menjual lebih murah. 

2. Tebal tipisnya casing atau starp jam tersebut. 

Semakin tebal tentunya semakin berat jam tangan tersebut. Ada beberapa jenis straps 

jam tangan yaitu: 

 All stainless stell 

 Karet 

 Kulit 

 Ceramic 

 Titanium 

 Silicon rubber 

 Fiber 

 Nylon straps 
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TIPS SEDERHANA MEMBEDAKAN JAM TANGAN ORIGINAL / PALSU 

Melihat begitu banyaknya barang replica yang beredar saat ini mulai dari yang kw 

super,kw1 ,kw2 membuat kita sebagai konsumen awam semaklin susah 

membedakannya, 

Kami pun sebagai orang toko untuk beberapa tipe merk jam yang mahal seperti tag 

heur atau rolex sedikit kesulitan kalo secara kasat mata membedakan yang original 

atau tidak khususnya yg grade kw super, 

Karena pada grade tersebut secara kasat mata memang keliahatan sama tetapi apabila 

kita buka mesinnya baru akan terlihat perbedaan pada jam original dan super. 

Pada umumnya ada beberapa point yang perlu diperhatikan untuk menilai apakah jam 

tangan tersebut original atau tidak sebenarnya 

 Box & Kartu Garansi internationalnya 

 

 



 

Coba dicek terlebih dahulu barang tersebut memiliki garansi international atau tidak, 

Garansi bisa berupa kartu garansi atau buku garansi yang berisi manual dan form 

garansi yang harus diisi oleh pihak penjual sewaktu membeli. 

Memang kartu garansi ataupun kotak saat ini bisa juga dipalsukan tapi paling tidak kita 

sudah mempunyai step awal dalam mengidentifikasi jam tersebut. 

 Pengecekan Fisik (Cek logo jam) 

 

Cek Logo Jam tersebut apakah tercetak di plat depan, tutup belakang, gasper dan 

kenop. 

Sedikit catatan untuk logo yang terdapat di plat depan,tutup belakang dan gasper tidak 

harus timbul, karena timbul atau tidak logo tersebut tergantung dari desain setiap merk 

jam. 

Logo di tutup belakang umumnya menggunakan system grafir jadi apabila disentuh 

akan terasa sedikit kontur atau tekstur tapi tidak harus selalu timbul.Logo di kenop tidak 

selalu ada itu juga tergantung dari merk jam tersebut biasanya kalo ukuran kenop 

terlalu kecil sulit untuk melakukan proses grafir logo merk di kenop tersebut. 
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 Cek Body dan Rantai /straps 

Cek Bahan Pembuatnya / materialnya, pada umumnya menggunakan stainless stell 

Di bagian tutup belakang jam biasanya menuliskan all stainless stell artinya jam 

tersebut terbuat dari bahan stainless stell. 

Apabila bertulisakan stainless stell back, berarti body /casing jam tersebut terbuat dari 

nikel, diral atau plastic fiber. 

Pada umunya sekarang rata2 jam menggunakan bahan all stainless stell kecuali jam 

original casio  dengan tipe standart tidak semua tipe menggunakan bahan tersebut. 

 Cek Finishing body 

Cek Finishing body tersebut apakah bodynya halus tidak tajam atau kasar, 

Finishing ini tergantung dari harga jam tersebut karena tidak mungkin pabrik membuat 

finishing bagus tapi harga murah tentunya bisa merugikan pihak pabrikan 

Yang pasti kalau harga jam tersebut relative murah berisar 200-400 ribuan 

menggunakan bahan stainless stell biasanya finishingnya akan sedikit kasar, rantai 

atau starpsnya lebih ringan karena menggunakan stainless hollow/berongga. 

Hal ini dilakukan oleh pihak pabrikan untuk menekan harga supaya dapat bersaing di 

pasaran. 

 Cek Mesin 

 



Ada banyak tipe mesin yang digunakan dalam jam tangan dan modelnya ada puluhan 

hingga ratusan model dan tipe belum lagi dari mesin buatan jepang atau swiss. 

Jam tangan ori pada umumnya menggunakan mesin paling minimal mesin jepang untuk 

harga jam berkisar 150ribu-2 jt rupiah, 

untuk rate harga 2 juta keatas menggunakan mesin swiss, 

Sekali lagi ini pada umumnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak atau pasti karena 

jenis mesin tergantung kembali ke pabrikan. 

Yang pasti adalah jam tangan original menggunakan mesin yang bisa diservice tidak 

paten. 

Kalo menggunakan mesin paten yang terbuat dari china, tidak bisa diservice karena 

mesin tidak bisa dibongkar atau paten dan partsnya semua terbuat dari plastic yang 

apabila rusak harus mau tidak mau harus dibuang atau ganti mesin baru. 

Hati2 karena beberapa waktu lalu muncul jam tangan crono yang murah harga dibawah 

500 ribu padahal seharusnya mesin chronograph/stopwatch biasanya rate harga diatas 

650 ribu /700 ribu keatas untuk mesin buatan jepang. 

 Harga yang tidak wajar 

Inilah yang paling sering saya temui di prospek saya yang akhirnya menjadi customer 

saya. Terkena jebakan harga, lihat harga murah langsung beli tidak cek dulu 

keasliannya. 

Harga jam replica biasanya jauh lebih murah daripada yang asli jadi ada baiknya Anda 

cek terlebih dahulu pasaran harga jam tangan tersebut berapa kalau harga yang dijual 

terlampau murah Anda perlu curiga. 

Cek harga banyak cara bisa dating ke toko jam tangan terdekat atau cek di google 

sudah lebih dari cukup saya rasa. 
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 Cek Kredibilitas Toko Onlinenya 

Tips-tips diatas memang rata-rata bisa dilakukan apabila kita memegang jam tangan 

tersebut secara fisik. 

Nah kalau belinya online tentu akan sangat sulit. Hal yang perlu Anda lakukan adalah 

cek kredibilitas toko online-nya terlebih dahulu. caranya gimana?? 

Cek di marketplace biasanya toko-toko online sekarang juga membuka lapaknya di 

marketplace seperti Bukalapak atau Tokopedia… Silahkan Anda cek performa tokonya 

mulai dari jumlah orderan hingga complain. 

Selain menggunakan marketplace bisa cek juga di Marketplace yang lebih besar seperti 

Lazada dan Matahari Mall. Toko yang menjadi rekanan marketplace besar ini tentu 

sudah melalui proses validasi dan kredibilitasnya bisa dipertanggung jawabkan. 

Kalau ini pembelian pertama di toko online tersebut lebih baik gunakan marketplace 

yang terdapat jasa escrow gratis atau rekening bersama jadi setelah barang sampai 

ternyata Anda ketahui kalau jam tersebut palsu, Anda bisa kembalikan ke pihak penjual 

dan tentunya dana Anda masih aman karena masih berada di pihak marketplace. 

Tips selanjutnya cari toko online yang juga mempunyai toko fisik. Lebih baik lagi apabila 

toko fisik tersebut berada di Area Perdagangan seperti Mall, Ruko dll bukan alamat 

rumah atau kost 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Cara membedakan jam tangan original atau palsu 

 Berat bukan patokan mutlak jam tangan itu palsu atau tidak 

 Kalau belanja online cek kredibilitas toko onlinenya, sering menerima complain 

atau tidak? Cek performanya di marketplace atau search di google 

 Lebih baik apabila toko online tersebut mempunyai toko fisik 

 Transaksi pertama lebih baik menggunakan jasa escrow atau rekening bersama 

di marketplace (gratis) 

 Jangan tertipu harga murah 

 Cek kelengkapannya box dan buku garansi nya. 

 Cek fisik 

o Cek logo apakah tertera di plat,buckle, tutup belakang & kenop (optional) 

o Cek finishing-nya apakah tajam atau kasar di tepi atau permukaannya 

mulai dari chasing hingga straps 

 Cek mesin 

o Ini merupakan langkah paling akhir dan yang paling signifikan 

menentukan apakah jam tangan tersebut palsu atau tidak 

 Saya sadari memang tidak semua merek jam tangan bisa dicek dengan tips ini 

tetapi paling tidak ini bisa digunakan sebagai indicator dalam membeli jam 

tangan. 
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EXTRA CONTENT 

CARA SINGKAT MEMBEDAKAN ROLEX PALSU ATAU ASLI 

Rolex merupakan merk jam tangan yang paling banyak cloning nya dan banyak orang 

yang tertipu ketika membeli.  

Hati-hati dengan harga murah atau alasan apapun misal butuh uang sehingga harus 

jual murah, 

karena ini modus yang sering digunakan penipu dan saya sering menemuinya di toko 

ketika ada konsumen bertanya kepada saya mengenai jam rolex yang dibelinya. 

Tips sederhana 

 Tutup belakang rolex selalu polos tidak ada yang tembus pandang 

 

 

 Tutup belakang polos tidak ada grafir tulisan sama sekali 

 



 Angka pada kalender kalau dilihat dari kaca pembesarnya akan keliahatan full 

besar bukan kecil karena kaca pembesar yang digunakan pada rolex berbeda 

 

 Serial number pada Chasing jam tangan di gravir ke dalam dan lebih rapi 

 

 Mesin yang digunakan tentu berbeda sekali, umumnya rolex palsu menggunakan 

mesin jepang seperti citizen, apabila grade kw nya lebih parah atau kw yang 

murah menggunakan mesin china yang mudah rusak 

 


