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ABSTRAK 

Wahyuni, Santi Dwi. 2020. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK 

TERHADAP PASSING OFF TERKAIT PUBLIC MISLEADING DI INDONESIA. 

Skripsi Bagian Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. 

Pembimbing: Waspiah, S.H.,M.H 

Kata Kunci: Pemegang Merek, Passing Off, Public Misleading 

Passing off adalah perbuatan pemboncengan reputasi dengan itikad tidak 

baik dilakukan dengan memirip-miripkan merek, kemasan, pengucapan, dan 

lainnya dengan merek terkenal bertujuan agar timbul kesesatan konsumen dalam 

memilih produk (public misleading). Perbuatan passing off merugikan nama baik 

dan reputasi dari merek yang diboncengnya, selain itu menimbulkan kerugian bagi 

konsumen yang mengalami public misleading, sehingga perlu adanya sebuah 

perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada 

skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum pemegang merek terhadap 

passing off terkait public misleading di Indonesia?; dan (2) Bagaimana 

perlindungan hukum konsumen terhadap passing off terkait public misleading di 

Indonesia?. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan 

pendekatan Kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu 

wawancara, observasi dan dokumen terkait dengan Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan enam orang konsumen, 

serta data sekunder yaitu studi kepustakaan.  

Hasil penelitan ini menunjukan bentuk perlindungan hukum pemegang 

merek terhadap passing off terkait public misleading di Indonesia yaitu pemegang 

merek yang menemukan permohonan merek yang masih dalam masa publikasi dan 

terindikasi passing off dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), jika merek tersebut sudah terdaftar 

pemegang merek bisa mengajukan gugatan pembatalan merek pada pengadilan 

niaga, dan pemegang merek dapat melaporkan pelaku usaha yang melakukan 

perbuatan curang passing off ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sedangkan 

perlindungan hukum konsumen terhadap passing off terkait public misleading di 

Indonesia yaitu melaporkan merek tersebut  ke YLKI (Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

Simpulan penelitian ini bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek 

terhadap passing off yaitu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan 

pembatalan merek pada Pengadilan Niaga, dan mengenai perlindungan konsumen 

terhadap public misleading yang timbul akibat passing off yaitu melaporkan pelaku 

usaha yang curang pada YLKI, BPSK, dan dan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha. Saran peneliti terhadap permasalahan ini adalah DJKI harus lebih teliti 

dalam memeriksa permohonan merek dan menerbitkan sertifkat merek, sehingga 

diharapkan gugatan pembatalan merek dapat berkurang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Hak kekayaan intelektual pada sistem tata kehidupan modern saat ini, sangat 

melekat pada setiap elemen masyarakat. Konsep Hak atas Kekayaan Intelektual 

lahir pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 dengan adanya kesepakatan bersama 

antar negara-negara atas Hak Kekayaan Intelektual yang diwujudkan dalam 

Agreement Establishing the World Trade Organization atau yang selanjutnya 

dikenal dengan “WTO Agreement” dan segala perjanjian internasional yang 

menjadi lampirannya. 

Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yang dapat dikategorikan 

sebagai benda  tidak berwujud (benda immateriil) dan benda berwujud.  Kekayaan 

Intelektual jika dikaitkan dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) merupakan hak kekayaan immateriil dijelaskan dalam pengertian 

benda. Secara implisit dalam pasal 499 KUHPerdata yang dimaksud dengan benda 

ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. 

Sedangkan jika dihubungkan dengan Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata), maka Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan ke 

dalam barang tidak berwujud dan barang bergerak. Barang bergerak yang tidak 

berwujud memiliki sifat abstrak, karena barangnya memang tidak terlihat 

wujudnya, akan tetapi pemiliknya dapat merasakan manfaatnya yang dapat 

ditafsirkan sebagai Kekayaan Intelektual (Supramono, 2010:28). 
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Perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan suatu kepentingan 

dan keharusan, hal ini sejalan dengan perkataan Van der Merwe yaitu “The 

protection of intellectual property (IP) rights remains key and it is premised on 

various reasons which have been emphasised by IP optimists, namely: the need to 

give statutory expression to the moral and economic rights of creators in their 

creations; promote creativity and the dissemination of the creation”. 

(Mupangavanhu, 2018:14) 

HaKI dalam aspek kehidupan modern memiliki perlindungan misalnya 

dalam persaingan usaha, yaitu terkait dengan bidang merek dagang. Setiap orang 

atau badan hukum yang ada, sangat peduli tentang pentingnya sebuah nama dan 

simbol sebagai sebuah branding yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan 

pemasaran barang dan jasa (Jened, 2015:3). Merek (trademark) sebagai Hak atas 

Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan tanda untuk mengidentifikasikan 

asal barang dan jasa (an indication of origin). Pada hakikatnya antara merek yang 

satu dengan merek yang lain tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya atau 

persamaan pada keseluruhannya.  

Tindakan yang tidak diperbolehkan dapat berupa pendomplengan reputasi 

(goodwill) dengan cara meniru atau memirip-miripkan suatu kepunyaan pihak lain 

yang terlebih dahulu telah memiliki nama atau reputasi baik, salah satu contoh dari 

hal tersebut yaitu pada bidang merek. Larangan  untuk memiliki merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain 

bertujuan untuk melindungi Pemegang Hak atas Merek dan Konsumen sebab merek 

merupakan ujung tombak dari hal yang diperdagangkan, baik barang ataupun jasa. 

Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberi jaminan akan kualitas dari 



3 
 

 
 

barang ataupun jasa yang ditawarkan (a guarantee of quality). Kualitas barang atau 

jasa yang terjamin akan memberikan reputasi dan citra yang baik bagi perusahaan. 

Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk menggunakan jasa 

atau barang yang diperdagangkan. 

Peranan merek yang sangat penting sebagai ujung tombak penilaian 

konsumen akan suatu barang atau jasa yang ditawarkan, mengakibatkan merek 

wajib untuk dilindungi. Norma dasar perlindungan merek yaitu tidak ada satu pun 

pihak yang berhak menawarkan barang atau jasanya (seolah-olah kepunyaannya) 

kepada masyarakat apabila hal tersebut telah menjadi kepemilikan hak orang lain. 

Peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi tindakan persaingan yang tidak 

jujur dari pengusaha lain yang beriktikad tidak baik, dengan kata lain melakukan 

pelanggaran pendomplengan reputasi atau yang disebut dengan passing off. 

 Passing off adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang 

atau badan hukum melakukan suatu perbuatan yang mengarahkan kepada 

persaingan yang tidak sehat dalam meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan 

segala cara, atau dengan kata lain menyebabkan pelanggaran etika bisnis, norma 

kesusilaan, dan dibidang kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah hukum merek. 

Pengaturan passing off harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah sebab 

tindakan passing off sangat merugikan pelaku usaha atau pemilik sah merek 

tersebut. 

Doktrin passing off tidak hanya memberikan perlindungan kepada 

pemegang hak atas Merek dari pendomplengan reputasi baik, tetapi juga 

memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjadi public misleading 
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(kekeliruan memilih produk oleh masyarakat). Apabila terjadi public misleading 

masyarakat lah yang menjadi korban kerugian sebab terjadi kesalah pahaman akan 

suatu produk yang menimbulkan perbedaan kualitas suatu barang dan jasa yang 

akan didapatkan atau dengan kata lain kualitas barang atau jasa yang didapatkan 

tidak terjamin. Hal ini tentu saja merugikan kedua belah pihak yaitu konsumen 

sendiri ataupun pemegang sah hak atas merek. 

Pengaturan mengenai Passing Off  diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 ayat 

(1) UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai penolakan permohonan 

pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar ataupun terkenal untuk produk 

sejenis. Pasal ini tidak menjelaskan batasan jelas mengenai bentuk persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya seperti apa, yang nantinya dapat menimbulkan 

public misleading yang dapat merugikan pihak pemegang merek ataupun dari pihak 

konsumen. 

Apabila terjadi public misleading, pemegang merek akan dirugikan dengan 

hilangnya kepercayaan konsumen atas kualitas barang dan jasa yang 

diperdagangkan dan konsumen pun menjadi enggan untuk membeli dan atau 

meggunakan barang atau jasa dengan merek tersebut. Dari sisi konsumen akan 

kecewa dengan kualitas barang atau jasa yang diterima dengan tidak sesuai. Dengan 

demikian posisi pemegang merek asli dan konsumen sama-sama dirugikan bila 

terjadi passing off. Untuk itulah saya tertarik meneliti batasan jelas mengenai 

passing off. Sebab walau sudah ada pengaturan implisit mengenai kriteria Passing 

Off dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, pengaturannya masih sangat abstrak.  
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Tidak adanya batasan jelas mengenai pengaturan Passing Off dalam Pasal 

21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, yang hanya menyebutkan melarang pendaftaran merek yang memiliki 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan harus ditolak, tetapi nyatanya 

dalam kasus merek AEON dan AION dapat didaftarkan dan dicatatkan hak milik 

mereknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, padahal kedua merek tersebut 

untuk barang kelas sejenis, karena Merek AEON memiliki surat pernyataan tidak 

keberatan oleh pemegang merek AION yang sudah terdaftar dan terkenal terlebih 

dahulu. Walau merek AION menyatakan tidak keberatan dengan hal tersebut, tetapi 

hal ini dapat  merugikan konsumen sebab merek AION dan AEON memiliki kelas 

barang sejenis dan tidak ada jaminan bahwa mereka memiliki kualitas yang sama. 

Tentu tidak adanya batasan jelas mengenai passing off  dapat menyebabkan public 

misleading yang dapat merugikan pemegang merek ataupun konsumen itu sendiri. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah yang dapat diidentifikasi yaitu: 

1. Tidak adanya batasan jelas mengenai pengaturan passing off dalam Pasal 21 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis; 

2. Tidak adanya indikator pasti bagi Direktorat Jenderal Intelektual untuk 

menolak ataupun mengabulkan merek yang didaftarkan apabila terdapat 

kasus seperti merek AEON dan AION yang dapat menimbulkan public 

misleading; 

3. Tidak adanya larangan secara jelas bagi pelaku usaha untuk menawarkan, 

mempromosikan barang atau jasa yang menggunakan merek yang memiliki 
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persamaan pada pokoknya dengan merek lain, yang dapat menimbulkan 

public misleading dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen; 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

tidak mengatur secara mengenai perlindungan hukum ataupun ganti kerugian 

bagi konsumen yang mengalami kekeliruan dalam memilih produk, akibat 

itikad tidak baik pelaku usaha yang menggunakan merek yang memiliki 

persamaan pada pokoknya dengan merek lain; 

5. Bahwa ketidakjelasan aturan hukum yang mengatur mengenai batasan 

passing off dapat menimbulkan public misleading dan berdampak buruk 

terhadap perlindungan hukum pemegang merek maupun konsumen di 

Indonesia; 

6. Adanya masalah yang dapat timbul baik untuk pemegang merek, konsumen, 

maupun pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sendiri sebagai 

pihak yang berwenang untuk menolak dan mengabulkan merek yang 

didaftarkan, apabila tidak adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai 

standarisasi passing off di Indonesia. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar tidak meluas yang berdampak pada kerancuan hasil pengamatan, 

maka diperlukan pembatasan masalah dalam penelitian. Adapun pembatasan 

masalah tersebut dapat dipaparkan sebagaimana berikut ini.  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis; 
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2. Analisis yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis yang secara spesifik mengenai batasan passing off 

terkait dengan jaminan perlindungan terhadap pemegang merek dan 

konsumen di Indonesia;  

3. Analisis yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang secara spesifik mengenai itikad tidak baik 

pelaku usaha yang melakukan perdagangan barang atau jasa, menggunakan 

merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain; 

4. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait dengan 

mengabulkan atau menolak permohonan merek yang terindikasi passing off 

dan penentuan standarisasinya agar tidak terjadi public misleading; 

5. Bentuk perlindungan hukum pemegang merek dan konsumen terhadap 

passing off yang menimbulkan public misleading di Indonesia. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, penulis 

merumuskan beberapa permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang merek terhadap passing off 

terkait public misleading di Indonesia? 

2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap passing off terkait 

public misleading di Indonesia? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan 

penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisa batasan secara jelas mengenai passing 

off terkait pendaftaran merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap pemegang merek dan konsumen di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual dalam menentukan standarisasi mengenai passing off terkait 

dengan merek dagang yang didaftarkan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa 

pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai media dalam pembelajaran sehingga dapat menunjang 

kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan masyarakat, 

berbangsa dan bernegara; 

b. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum dalam bidang Kekayaan Intelektual yaitu mengenai 

merek dagang khususnya passing off; 

c. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik 

untuk mengkaji mengenai Kekayaan Intelektual khususnya mengenai 

batasan passing off dalam merek dagang. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penulis dapat menemukan berbagai persoalan mengenai passing off 

terkait perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang. 

b. Bagi Masyarakat  

Memberikan pandangan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

sebagai konsumen maupun pemegang merek dagang mengenai 

pentingnya perlindungan terhadap passing off agar tidak terjadi public 

misleading. 

c. Bagi Pemerintah 

Menjadi masukan bagi pemerintah untuk membuat batasan dan 

standarisasi yang jelas mengenai passing off dalam peraturan 

perundang-undangan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap 

pemegang merek dan konsumen demi menghindari terjadinya public 

misleading. 

d. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

Membantu memberikan masukan kepada pemerintah agar pengaturan 

mengenai batasan passing off menjadi lebih jelas sehingga dalam 

menentukan menolak ataupun mengabulkan pendafataran merek 

dagang yang terindikasi merupakan passing off menjadi lebih mudah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Kajian dan penelitian mengenai Kekayaan Intelektual telah banyak 

dituangkan ke dalam beberapa buku, jurnal, serta penelitan-penelitian lain. 

Dalam mencantumkan penelitian lain terdahulu peneliti hanya akan 

mencantumkan inti dari penelitiannya saja, sehingga pada akhirnya akan 

diketahui bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda dengan 

penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil dari pencarian yang telah Penulis 

lakukan, Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan 

dengan topik yang Penulis bahas, tetapi tetap memiliki substansi yang 

berbeda namun berkaitan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil Keterangan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Septian 

Nur 

Fahmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safira 

Maharani 

 

 

 

 

 

Perbuatan 

Pemboncengan 

Reputasi 

(Passing Off) 

Terhadap Merek 

Dagang 

 

 

 

 

 

Perlindungan 

Hukum 

Terhadap 

Pendaftar 

Pertama Merek 

Dalam Tindakan 

Passing Off 

Penelitian ini membahas 

mengenai perbuatan 

pemboncengan reputasi 

(passing off) memiliki unsur 

kausalitas antara kerugian 

dan perbuatan yakni 

perbuatan pemboncengan 

reputasi merugikan pemilik 

asli, sehingga omset menurun 

dan reputasi tercemar.  

 

Penelitian ini membahas 

mengenai 

pertanggungjawaban pelaku 

perbuatan pemboncengan 

reputasi (passing off) 

berdasar pada liability based 

on fault (prinsip tanggung 

Bentuk 

Karya: Tesis 

Terbit Tahun: 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk 

Karya: 

Skripsi. 

Terbit Tahun: 

2016 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sri 

Ahyani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurora 

Quintina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lia 

Julianti 

Surbakti 

 

 

 

 

 

 

(Analisis 

Putusan 

Mahkamah 

Agung Republik 

Indonesia 

Nomor: 890 

K/Pdt.Sus/2012) 

 

 

Perlindungan 

Hukum 

Terhadap Merek 

Atas Action For 

Passing Off 

(Legal 

Protection Of 

Marks To Action 

For Passing 

Off) 

 

Pemboncengan 

Reputasi 

(Passing Off) 

Terhadap 

Pemilik Merek 

Terdaftar Di 

Indonesia 

Ditinjau Dari 

Segi 

Perlindungan 

Hukum 

 

Praktik Itikad 

Tidak Baik 

dalam Prinsip 

First to File 

Berdasarkan 

Undang-

Undang Nomor 

20 Tahun 2016 

Tentang Merek 

dan Indikasi 

Geografis 

 

jawab berdasarkan unsur 

kesalahan). 

 
 
 
 
 
 
 

Penelitian ini membahas 

mengenai perlindungan 

hukum terhadap merek dalam 

sistem common law dari 

tindakan passing off hanya 

untuk merek terkenal yang 

telah memiliki reputasi. 

 
 
 
 

Penelitian ini membahas 

mengenai tidak semua hal 

yang mengenai merek dapat 

didaftarkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini membahas 

mengenai perbuatan yang 

dianggap dengan itikad tidak 

baik dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis dan juga 

kelemahan-kelemahan dalam 

prinsip first to file.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk 

Karya: Jurnal 

Terbit Tahun: 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk 

Karya: Jurnal 

Terbit Tahun: 

2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk 

Karya: 

Skripsi 

Terbit Tahun: 

2017 

 

 

Sumber : Bahan Penelitian yang telah diolah 
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Penelitian yang dilakukan oleh Septian Nur Fahmi dengan judul Perbuatan 

Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Merek Dagang membahas tentang 

perbuatan pemboncengan reputasi (passing off) memiliki unsur kausalitas antara 

kerugian dan perbuatan yakni perbuatan pemboncengan reputasi merugikan 

pemilik asli, sehingga omset menurun dan reputasi tercemar, perbedaan dengan 

penelitian penulis yaitu menekankan pada perlindungan hukum bagi pemegang 

merek, dan konsumen sebagai ‘publik’ dari perbuatan passing off yang dapat 

menimbulkan public misleading yaitu kekeliruan publik dalam memilih produk 

akibat merek yang terindikasi passing off. Bagaimana batasan jelas mengenai 

passing off dalam permohonan pendaftaran merek oleh Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Direktorat Jendral Kekayaan 

Intelektual dalam menentukan hal tersebut, sebagai upaya perlindungan  terhadap 

pemegang merek yang telah mengeluarkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam 

membesarkan nama brand-nya. Public misleading yang terjadi akibat perbuatan 

passing off sangat merugikan konsumen terkait kualitas dan asal usul barang/jasa 

yang diterima oleh. Tentu hal ini dapat merugikan pemegang merek pula karena 

mempengaruhi nama baik dari mereknya. Sehingga penulis selain membahas 

perlindungan hukum bagi pemegang merek, juga membahas bagaimana 

perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kesesatan dalam memilih 

produk (public misleading) dan mengalami kerugian akibat perbuatan passing off, 

apabila konsumen terlindungi maka nama baik dan reputasi pemegang merek tetap 

terjaga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Safira Maharani dengan judul Perlindungan 

Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek Dalam Tindakan Passing Off (Analisis 
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Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 890 K/Pdt.Sus/2012) 

membahas tentang pertanggungjawaban pelaku perbuatan pemboncengan reputasi 

(passing off) berdasar pada liability based on fault (prinsip tanggung jawab 

berdasarkan unsur kesalahan). Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu 

menekankan pada perlindungan hukum bagi pemegang merek, dan konsumen 

sebagai ‘publik’ dari perbuatan passing off yang dapat menimbulkan public 

misleading yaitu kekeliruan publik dalam memilih produk akibat merek yang 

terindikasi passing off. Bagaimana batasan jelas mengenai passing off dalam 

permohonan pendaftaran merek oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 

dalam menentukan hal tersebut, sebagai upaya perlindungan  terhadap pemegang 

merek yang telah mengeluarkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membesarkan 

nama brand-nya. Public misleading yang terjadi akibat perbuatan passing off sangat 

merugikan konsumen terkait kualitas dan asal usul barang/jasa yang diterima oleh. 

Tentu hal ini dapat merugikan pemegang merek pula karena mempengaruhi nama 

baik dari mereknya. Sehingga penulis selain membahas perlindungan hukum bagi 

pemegang merek, juga membahas bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen 

yang mengalami kesesatan dalam memilih produk (public misleading) dan 

mengalami kerugian akibat perbuatan passing off, apabila konsumen terlindungi 

maka nama baik dan reputasi pemegang merek tetap terjaga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ahyani dengan judul Perlindungan 

Hukum Terhadap Merek Atas Action For Passing Off (Legal Protection Of Marks 

To Action For Passing Off) membahas tentang perlindungan hukum terhadap merek 

dalam sistem common law dari tindakan passing off hanya untuk merek terkenal 
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yang telah memiliki reputasi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu 

menekankan pada perlindungan hukum bagi pemegang merek, dan konsumen 

sebagai ‘publik’ dari perbuatan passing off yang dapat menimbulkan public 

misleading yaitu kekeliruan publik dalam memilih produk akibat merek yang 

terindikasi passing off. Bagaimana batasan jelas mengenai passing off dalam 

permohonan pendaftaran merek oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 

dalam menentukan hal tersebut, sebagai upaya perlindungan  terhadap pemegang 

merek yang telah mengeluarkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membesarkan 

nama brand-nya. Public misleading yang terjadi akibat perbuatan passing off sangat 

merugikan konsumen terkait kualitas dan asal usul barang/jasa yang diterima oleh. 

Tentu hal ini dapat merugikan pemegang merek pula karena mempengaruhi nama 

baik dari mereknya. Sehingga penulis selain membahas perlindungan hukum bagi 

pemegang merek, juga membahas bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen 

yang mengalami kesesatan dalam memilih produk (public misleading) dan 

mengalami kerugian akibat perbuatan passing off, apabila konsumen terlindungi 

maka nama baik dan reputasi pemegang merek tetap terjaga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aurora Quintina dengan judul 

Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Di 

Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum, membahas tentang hal yang 

mengenai merek dapat didaftarkan, yaitu seperti warna kemasan, tipe huruf dan tata 

letak cetakan pembungkus. Padahal hal-hal tersebut memberikan andil untuk 

kesuksesan pemasaran  produk, tetapi hal-hal tersebut tidaklah dapat didaftarkan. 

Dalam kenyataan kehidupan semua hal yang tidak dapat dilindungi tersebut bahkan 
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lebih banyak memberikan peningkatan reputasi terhadap perusahaan. Perbedaan 

dengan penelitian penulis yaitu menekankan pada perlindungan hukum bagi 

pemegang merek, dan konsumen sebagai ‘publik’ dari perbuatan passing off yang 

dapat menimbulkan public misleading yaitu kekeliruan publik dalam memilih 

produk akibat merek yang terindikasi passing off. Bagaimana batasan jelas 

mengenai passing off dalam permohonan pendaftaran merek oleh Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Direktorat Jendral 

Kekayaan Intelektual dalam menentukan hal tersebut, sebagai upaya perlindungan  

terhadap pemegang merek yang telah mengeluarkan waktu, tenaga dan pikirannya 

dalam membesarkan nama brand-nya. Public misleading yang terjadi akibat 

perbuatan passing off sangat merugikan konsumen terkait kualitas dan asal usul 

barang/jasa yang diterima oleh. Tentu hal ini dapat merugikan pemegang merek 

pula karena mempengaruhi nama baik dari mereknya. Sehingga penulis selain 

membahas perlindungan hukum bagi pemegang merek, juga membahas bagaimana 

perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kesesatan dalam memilih 

produk (public misleading) dan mengalami kerugian akibat perbuatan passing off, 

apabila konsumen terlindungi maka nama baik dan reputasi pemegang merek tetap 

terjaga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lia Julianti Surbakti dengan judul Praktik 

Itikad Tidak Baik dalam Prinsip First to File Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis membahas mengenai 

perbuatan yang dianggap dengan itikad tidak baik dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga kelemahan-

kelemahan dalam prinsip first to file. Dimana indikasi itikad tidak baik 
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menimbulkan kebinggungan pada pemilik merek terkait pendaftaran merek yang 

memiliki persamaan pada pokoknya di kelas yang berbeda dan memberikan celah 

terhadap pihak-pihak yang memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

dengan cara mendompleng merek yang sudah terkenal di masyarakat dengan cara 

mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan 

dengan merek orang lain. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu menekankan 

pada perlindungan hukum bagi pemegang merek, dan konsumen sebagai ‘publik’ 

dari perbuatan passing off yang dapat menimbulkan public misleading yaitu 

kekeliruan publik dalam memilih produk akibat merek yang terindikasi passing off. 

Bagaimana batasan jelas mengenai passing off dalam permohonan pendaftaran 

merek oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis dan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam menentukan hal 

tersebut, sebagai upaya perlindungan  terhadap pemegang merek yang telah 

mengeluarkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membesarkan nama brand-nya. 

Public misleading yang terjadi akibat perbuatan passing off sangat merugikan 

konsumen terkait kualitas dan asal usul barang/jasa yang diterima oleh. Tentu hal 

ini dapat merugikan pemegang merek pula karena mempengaruhi nama baik dari 

mereknya. Sehingga penulis selain membahas perlindungan hukum bagi pemegang 

merek, juga membahas bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang 

mengalami kesesatan dalam memilih produk (public misleading) dan mengalami 

kerugian akibat perbuatan passing off, apabila konsumen terlindungi maka nama 

baik dan reputasi pemegang merek tetap terjaga. 
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2.2. Landasan Teori  

2.2.1.  Teori Etis Bently and Sherman 

Professor Lionel Bently lahir di Inggris pada tanggal 2 Juli 1964. 

Professor Bently sebelumnya merupakan dosen hukum di Universitas Keele, 

selanjutnya menjadi Profesor Hukum di King's College, London. Selain itu 

pernah diundang di Yong Shook Lin, Universitas Nasional Singapura (2007), 

kunjungan Professor di Columbia University (2008), diundang menjadi tamu 

kehormatan di Universitas Toronto (2014), dan juga melakukan kunjungan 

Professor di Universitas Teknologi Sydney (2019), dan sekarang menjadi 

Professor di Universitas Cambridge. 

Professor Bently merupakan Kepala Editor Cambridge Law Journal. 

Selain itu menjadi Series Editor, di Cambridge Intellectual Property and 

Information Law. Menjadi Dewan Editorial di European Intellectual 

Property Review; Media and Arts Law Review; dan menjadi Editor Naskah 

di publikasi online Universitas Edinburgh. Selain itu Professor Bently juga 

menjadi Editor Umum, Hukum dan Praktek Hak Cipta Internasional (New 

York: Lexis-Nexis, diperbarui setiap tahun). Professor Bently merupakan 

anggota Masyarakat Hak Cipta Eropa, dan menjadi ketua pada tahun 2015 

sampai tahun 2016. Professor Bently juga merupakan Direktur Pendiri, 

Masyarakat Internasional untuk Sejarah dan Teori Kekayaan Intelektual dan 

Wakil Direktur Primary Sources on Copyright. Dewan Penasihat di Institute 

of Brands and Innovation Law, dan Penasihat Hukum Kehormatan di Royal 

Historical Society. 

Professor Bently menulis beberapa buku yaitu: 
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1. Intellectual Property Law bersama dengan Brad Sherman, Dev 

Gangjee, Phill Johnson (Oxford University Press, 2018) edisi 

kelima; 

2. Intellectual Property Law dengan Brad Sherman (Oxford University 

Press, 2014) edisi keempat; 

3. Gurry on Breach of Confidence: The Protection of Confidential 

Information bersama Tanya Aplin, Phillip Johnson, dan Simon 

Malynicz (Oxford University Press, 2012) edisi kedua; 

4. The Common Law of Intellectual Property dengan Catherine Ng and 

Giuseppina D'Agostino (Hart Publishing, 2010); 

5. Intellectual Property Law dengan Brad Sherman (Oxford University 

Press, 2008), edisi ketiga; 

6. Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique dengan 

Jennifer Davis and Jane C. Ginsburg (Cambridge University Press, 

2008); 

7. Intellectual Property in the New Millennium: Essays in Honour of 

Professor W.R. Cornish bersama David Vaver (Cambridge 

University Press, 2004); 

8. Between a Rock and a Hard Place: The Problems Facing Freelance 

Creators in the UK Media Market Place bersama Carmel Bedford 

(Institute for Employment Rights, 2002); 

9. The Making of Modern Intellectual Property Law bersama Brad 

Sherman diterjemahkan kedalam bahasa Arab pada tahun 2003 dan 
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juga bahasa Cina pada tahun 2007 (Cambridge University Press, 

1999) 

Professor Bently juga menulis beberapa artikel yaitu: 

1. "Great Britain and the Signing of the Berne Convention in 1886" 

[2001] J.Copyright Soc'y U.S.A. 48 311; 

2. "The Requirement of Trade Mark Use" [2002] AIPJ 13 181; 

3. "Copyright And The Victorian Internet: Telegraphic Property Laws 

In Colonial Australia" [2004] Loy.L.A.L.Rev. 38 71; 

4. "The Impact of European Geographical Indications on National 

Rights in Member States" [2006] Trademark Reporter 96 850; 

5. "Copyright, Translations, and Relations Between Britain and India 

in the nineteenth and early twentieth centuries" [2007] Chicago-

Kent Law Review 82 1181; 

6. "Authorship of Popular Music in UK Copyright Law" [2008] 

Information, Communication and Society (special issue); 

Proffesor Bently juga menulis Book Chapters yaitu: 

1) "From communication to thing: historical aspects of the 

conceptualisation of trade marks as property", Trademark Law and 

Theory: A Handbook of Contemporary Research (eds. G. Dinwoodie 

& M. Janis) (Edward Elgar Publishing Ltd, 2009) 

2) "Recent Developments in Trade Marks Law: The Jurisprudence of 

the ECJ Since 1 January 2002", Yearbook of European Law, 2009) 

3) "The Making of Modern Trade Marks Law: The Construction of the 

Legal Concept of Trade Mark (1860-80)" (with L. Bently, Jane C. 
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Ginsburg, Jennifer Davis), Trade Marks and Brands: An 

Interdisciplinary Critique (Cambridge University Press, 2008) 

4) "Computer Programs Directive" (with T. Dreier & P. B. 

Hugenholtz), Concise Copyright Law (Kluwer Law International, 

2006) 

5) "Art and the Making of Modern Copyright Law" (with D.McLean & 

K.Schubert), Dear Images: Art, Copyright and Culture 

(Ridinghouse, 2002) 

(sumber:https://www.law.cam.ac.uk/people/academic/laf-bently/1109, 

diakses pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 pukul 15.00). 

 

Professor Brad Sherman lahir 24 Oktober 1954 di Amerika. Professor 

Brad Sherman adalah Profesor Hukum di Universitas Queensland. Posisi 

akademik Profesor Sherman sebelumnya yaitu di Griffith University, London 

School of Economics, dan University of Cambridge. Keahlian penelitiannya 

mencakup banyak aspek hukum kekayaan intelektual, dengan penekanan 

khusus pada perkembangan historis, doktrinal, dan konseptualnya. Pada 

tahun 2015 Profesor Sherman dianugerahi Australian Laureate Fellowship 

Council Research Australia yang sangat bergengsi. Proyeknya 

memanfaatkan Kekayaan Intelektual untuk membangun ketahanan pangan 

melihat peran kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan keamanan 

pangan. Penelitian ini memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya 

penggunaan perlindungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan 

ketahanan pangan di Australia dan Asia Pasifik. Proyek unggulan ini bernama 

Harnessing Intellectual Property to Build Food Security yang berlangsung 

tahun 2015 sampai tahun 2020. 

https://www.law.cam.ac.uk/people/academic/laf-bently/1109


21 
 

 
 

Professor Sherman menulis beberapa buku yaitu: 

1. Intellectual property law edisi keempat. Oxford, United Kingdom: Oxford 

University Press, 2014.( Bently dan Sherman); 

2. Copyright and the Challenge of the New. United Kingdom: Kluwer Law 
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3. Figures of invention : a history of modern patent law edisi satu. Oxford, 

United Kingdom: Oxford University Press, 2010. (Pottage dan Sherman); 

4. Intellectual property law edisi ketiga. Oxford; New York: Oxford University 

Press, 2008. (Bently dan Sherman); 

5. The making of intellectual property: The British experience edisi kedua. 

Peking, China: Peking University Press, 2006. (Sherman dan Bently); 
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7. Intellectual property law edisi kedua. Oxford, U.K.: Oxford University 
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2003; 

10. Intellectual Property Law edisi pertama. Cambridge UK: Cambridge 

University Press, 1999. (Sherman dan Bently); 

11. The making of modern intellectual property law. Cambridge, U.K.: 
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Dept. Communication & Arts, 1996. (Sherman dan Bently); 

Professor Sherman juga menulis banyak Book Chapters beberapa diantaranya: 

1. Sherman, Brad (2017).Slee & Harris’s Application (1966). In Jose Bellido, 

Landmarks in intellectual property law (halaman 231-252) London, United 

Kingdom: Hart Publishing. 

2. Sherman, Brad dan Wiseman, Leanne (2016). From Terroir to Pangkarra: 

geographical indications of origin and traditional knowledge. In Dev S. 

Ganji, Research handbook on intellectual property and geographical 

indications (halaman 484-507) London, United Kingdom: Edward Elgar.  

3. Sherman, Brad dan Bently, Lionel (2015). Limiting Patents. In Reto M. Hilty 

and Kung-Chung Liu, Compulsory Licensing: Practical Experiences and 

Ways Forward (halaman 313-331) Berlin: Springer.  
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University Press. 

5. Sherman, Brad (2013).'Towards a History of Patent Law'. In Toshiko 

Takenaka, Intellectual Property in Common Law and Civil Law (halaman 3-

18) Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar. 
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6. Sherman, Brad (2013). Reconceptualising Intellectual Property to Promote 

Food Security. In Jay Sanderson and Charles Lawson, The Intellectual 

Property and Food Project: From Rewarding Innovation and Creation to 

Feeding the World (halaman. 23-38) Farnham, Surrey, England: Ashgate 

Publishing Limited. 

Professor Sherman juga menulis banyak Artikel Jurnal diantaranya: 

1. Finding a place for agriculture in intellectual property law. IIC 

International Review of Intellectual Property and Competition Law, 

Chapman dan Sherman. (2018); 

2. Intangible machines: patent protection for software in the United States. 

History of Science (2018); 

3. What does it mean to invent nature?. UC Irvine Law Review. (2015); 

4. Before the high court: D'Arcy v Myriad Genetics Inc: patenting genes in 
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5. What is a copyright work?. Theoretical Inquiries in Law, (2011); 
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Professor Sherman juga menulis banyak Conference Papers, beberapa diantaranya: 
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Software. In: Society for the Study of Science Conference, Denver, CO, 
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2. Traditional Knowledge and Geographical Indications of Origin. In: 

Innovating Communication in Scholarship Speaker Series, University of 

California, Davis, USA. 10 September 2014. 

3. What does it mean to invent nature?. In: The Meaning of Myriad Conference, 

Irvine, CA, United States. 12 September  2014. 

4. Sharing Data Subject to Additional Legal & Ethical Considerations. In: 

Data Rights & Data Wrongs Conference, Innovating Communication in 

Scholarship, Davis, CA, United States. 10 Desember 2014. 

5. Exclusions from Patentability and Exceptions to Patentees’ Rights. In: The 
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Professor Sherman juga menulis Research Report yaitu: 

1. Intellectual property and related legal issues facing the Australian Native 
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Kamalesh, Bosse, Allison dan Sherman (2018). 

(Sumber: https://law.uq.edu.au/profile/1020/brad-sherman, diakses pada hari 

Kamis tanggal 6 Februari 2020 pukul 17.00). 

Teori etis milik Bently and Sherman yaitu Justifikasi Perlindungan Hak 

atas Merek Terkenal, menyatakan bahwa yang menjadi dasar dalam  

perlindungan hak atas merek terkenal adalah keadilan (justice). Secara lebih 

khusus, seseorang yang dengan sengaja melakukan pendomplengan atau 

mengambil merek milik orang lain, orang tersebut telah mengambil 

keuntungan dari nama baik (goodwill) yang dihasilkan oleh pemilik merek 

yang asli. Kaitannya ke lingkup yang lebih luas dari kegiatan perdagangan 

https://law.uq.edu.au/profile/1020/brad-sherman
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adalah perlindungan dari persaingan curang dan penganiayaan diri sendiri 

secara tidak adil. Secara lebih rinci justifikasi perlindungan hak atas merek 

terkenal menurut Bently and Sherman sebagai berikut: (Litaay, 2008:35) 

1. Perlindungan merek sebagai imbalan kreatifitas. Dengan demikian, 

pemberian perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang telah 

dihasilkan yaitu Merek, akan mendorong produksi dan menghasilkan 

produk-produk yang bermutu dan secara berlanjut, karena pemberian 

perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkan, 

memberikan rasa aman terhadap pemegang merek asli dari pihak-pihak 

yang memiliki itikad tidak baik yang berharap dapat menjual barang-

barang bermutu rendah dengan harga miring, memanfaatkan kelemahan 

konsumen untuk menilai mutu barang secara cepat. 

2. Informasi merupakan justifikasi utama dalam perlindungan merek 

terkenal, karena merek terkenal digunakan dalam meningkatkan pasokan 

informasi kepada konsumen dan dengan demikian meningkatkan efisiensi 

pasar. Merek terkenal merupakan cara singkat komunikasi informasi 

pemilik merek terkenal dengan pembeli dilakukan dalam rangka 

memberikan pilihan kepada konsumen atas kualitas barang dan jasa yang 

ditawarkan. Dengan melakukan perlindunga hukum atas merek terkenal, 

dapat melakukan pencegahan pemalsuan oleh pihak lain, yang dapat 

menekan kerugian dari hal yang ditimbulkan tersebut. Dengan adanya 

perlindungan atas merek terkenal, ketika konsumen memilih suatu produk 

dapat dilakukan secara lebih singkat, karena seorang konsumen akan 

yakin merek yang dilihatnya memang berasal dari produsen yang 
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diperkirakannya. Peran iklan juga memiliki peranan penting dalam dunia 

industri yang membuat nama suatu perusahaan atau produk (branding) 

semakin terkenal dan perlindungan terhadap merek semakin penting. 

3. Etis argumentasi merupakan hal utama dalam perlindungan merek dan 

didasarkan pada gagasan fairness atau keadilan (justice). Secara khusus 

prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menuai lebih dari yang 

ditanamnya. Secara lebih khusus, bahwa dengan mengambil merek milik 

orang lain, seseorang telah mengambil keuntungan dari nama baik 

(goodwill) yang dihasilkan oleh pemilik merek yang asli. Kaitannya ke 

lingkup yang lebih luas dari kegiatan perdagangan adalah perlindungan 

dari persaingan curang dan pengayaan diri yang tidak adil. 

Kelebihan teori ini yaitu hak eksklusif memberikan monopoli kepada 

merek dagang dan melindungi nilai-nilai yang ada dalam sebuah merek, 

seperti nama baik sebuah merek, kreatifitas dalam sebuah merek, dan 

informasi yang ada dalam sebuah merek terkait kualitas barang dan jasa yang 

dihasilkan, yang membedakan dengan produk lainnya. Sedangkan yang 

menjadi kontroversi dalam teori ini adalah sejauh mana kata-kata bisa atau 

harus dilindungi sebagai merek dagang.  

Merek mempunyai nilai ekonomis sehingga diharuskan diberikan 

perlindungan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin dari 

pemegang Merek. Kaitannya teori diatas dengan topik yang diangkat penulis 

yaitu bahwa antara merek yang satu dengan yang lain harus memiliki daya 

pembeda dan tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya, sebab dalam kaitannya ke lingkup yang lebih luas dalam 
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perdagangan yaitu memberikan perlindungan kepada pemegang merek dari 

pihak-pihak yang beritikad tidak baik yaitu melakukan pemboncengan 

(passing off) dan guna mencegah terjadi public misleading untuk melindungi 

konsumen dan juga terkait goodwill.  

2.3. Landasan Konseptual  

2.3.1. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual 

2.3.1.1. Perubahan nama dari HAKI menjadi Kekayaan Intelektual 

Dalam perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, sistem 

hukum pertama kali menerjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, 

kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Istilah yang sering 

dipakai saat ini adalah hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI. Hal ini 

sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan 

PerUndang-Undangan RI Nomor 24/M/PAN/1/2000. Surat Keputusan 

Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen 

HAKI berubah menjadi Ditjen HKI. 

Kemudian Hak Kekayaan Intelektual berubah menjadi Kekayaan 

Intelektual (KI) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Alasan berubahnya 

nomenklatur tersebut karena mengikuti institusi yang menangani bidang 

kekayaan intelektual di negara-negara lain. Mayoritas institusi negara-

negara lain yang menangani bidang kekayaan intelektual tidak 

mencantumkan kata “hak” dalam nama institusinya. 
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2.3.1.2. Pengertian Kekayaan Intelektual 

Kekayaan Intelektual disingkat dengan KI yang merupakan terjemahan 

dari Intellectual Property Rights atau yang disingkat dengan IPR 

merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan dalam 

bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, 

simbol/tanda tertentu, dan kreasi tata letak komponen semikonduktor. Hasil 

pemikiran tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi 

suatu Hak Kekayaan Intelektual jika didaftarkan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku.  

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak ekonomis yang 

diberikan perlindungan oleh hukum kepada seseorang atau beberapa orang 

yang menciptakan dan menemukan suatu karya dari hasil kemampuan 

intelektual manusia. Menurut Yasmin Bani HaKI yaitu “Intellectual 

Property Rights (IPRs) are the rights that protect the owner of any 

inventions, designs and other related creations” (Bani, 2018: 1). Jadi, HaKI 

pada umumnya merupakan perlindungan atas penerapan ide yang 

diwujudkan dalam bentuk nyata dan perlindungan atas informasi yang 

memiliki nilai komersial. Hal ini sejalan dengan pengertian menurut 

Nilasari yaitu “Human intellectual creation can be present in varied 

products that have economic values”. (Nilasari, 2015: 27) 

WIPO (World Intellectual Property Organization) sebuah organisasi 

internasional dibawah PBB yang fokus pada bidang HKI memberikan 

definisi “Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: 

inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and 
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designs used in commerce”. (Khoirul Hidayah, 2017:1). WIPO merupakan 

badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1967 yang menangani 

masalah hak kekayaan intelektual dalam dunia internasional sebelum 

terbentuknya WTO. Hubungan kerja antara WIPO dan WTO tertuang dalam 

Agreement Between the WIPO and the WTO, 1995. (Purba, 2011:6). 

HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan 

intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam 

dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi 

penemu/pencipta kreasi tersebut. (Feriyanto, 2017:1). Kekayaan intelektual 

merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas 

kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang 

berlaku. (Sutedi, 2009:38). 

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, yang berasal dari 

hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Hasil 

kegiatan tersebut berupa benda immateriil  atau benda tidak berwujud yaitu 

hasil kegiatan intelektual manusia yang diwujudkan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni, sastra atau teknologi. (Saidin, 2015:10).  

Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yang dapat 

dikategorikan sebagai benda  tidak berwujud (benda immateriil) dan benda 

berwujud.  Kekayaan Intelektual jika dikaitkan dalam Pasal 499 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan hak kekayaan 

immateriil dijelaskan dalam pengertian benda. Secara implisit dalam pasal 

499 KUHPerdata yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan 

tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. 
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Hak dalam hal ini bisa dikaitkan dengan hak milik atas barang yang 

diatur dalam Pasal 570 KUHPer. Ketentuan dalam Pasal 570 KUHPer 

menjelaskan bahwa hak milik suatu barang meliputi: 

a. Hak menguasai dengan bebas 

b. Hak menikmati sepenuhnya 

c. Tidak bertentangan dengan hukum (hukum yang berlaku, kesusilaan, dan 

ketertiban umum). 

Ketentuan dalam Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) jika dihubungkan, maka Kekayaan Intelektual dapat 

dikategorikan ke dalam barang tidak berwujud dan barang bergerak. Barang 

bergerak yang tidak berwujud memiliki sifat abstrak, karena barangnya 

memang tidak terlihat wujudnya, akan tetapi pemiliknya dapat merasakan 

manfaatnya yang dapat ditafsirkan sebagai Kekayaan Intelektual 

(Supramono,2010:28) 

Hak Kekayaan Intelektual dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, 

hal ini dikarenakan karya-karya intelektual yang dihasilkan dari proses 

berpikir manusia dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, 

menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat 

dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep property 

terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, kerya-karya 

tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan (Kesowo, 1995:5). 

2.3.1.3. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual 

Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPs (Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Organization) yaitu perjanjian yang 
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mengatur tentang ketentuan HKI dibawah WTO (World Trade 

Organization). Elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada tujuh 

cabang, yaitu: 

a. Hak cipta (copyrights and related rights) 

b. Merek dagang (trade mark) 

c. Indikasi geografis (geographical indicators) 

d. Desain industri (industrial design) 

e. Paten (patent) 

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (design of integrated circuits) 

g. Informasi tertutup (protection of undisclosed information) 

Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan 

Intelektual dalam dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. 

Hak cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia 

dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan hak kekayaan 

industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit 

terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. 

2.3.2. Tinjauan umum tentang Merek  

2.3.2.1. Pengertian Merek 

  Pengertian merek menurut Undang-Undang Merek dan 

Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) disebutkan, Merek 

adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (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 
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diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegaitan perdagangan 

barang dan/atas jasa.  

  Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO 

pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek disesuaikan dengan TRIPs 

melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir 

diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. (Hidayah, 2017:54) 

  Merek merupakan suatu tanda pengenal untuk membedakan 

antara produk yang satu dengan yang lain yang dihasilkan oleh produsen 

berbeda, sebagai suatu daya pembeda dan sebagai jaminan atas mutu atas 

barang atau jasa yang diperdagangkan. Dengan demikian perlindungan 

merek sangat penting sekali, merek selain sebagai harta kekayaan yang 

dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek), juga 

sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari kekeliruan 

publik dalam memilih produk (public misleading), hal ini terkait dengan 

kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan apabila merek 

yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan 

kualitas rendah. Tentu hal ini merugikan pemegang merek karena 

menurunkan reputasi perusahaan. 
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2.3.2.2. Pembagian Merek 

Pembagian merek menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi 

Geografis Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat 2 yaitu: 

a) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan produk-produk 

sejenis lainnya. 

b) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis 

lainnya.  

 Selain dua jenis merek yang dikenal dalam Undang-Undang 

Merek, ada juga yang disebut dengan Merek Kolektif yaitu merek yang 

digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama mengenai 

sifat, ciri umum, dan mutu barang dan atau jasa serta pengawasannya yang 

akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara 

bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis 

lainnya. (Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 

Tahun 2016). 

 

2.3.2.3. Jangka Waktu Perlindungan Merek 

    Hak atas Merek menurut Pasal 1 Undang-Undang Merek dan 

Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 adalah hak eksklusif yang 
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diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar 

umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri 

merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya. Menurut pasal 35 ayat (1) UUM, merek terdaftar 

mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal 

penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. 

2.3.2.4. Pemegang Merek 

Pemegang merek adalah pemegang hak atas merek terdaftar yang 

diperoleh melalui permohonan pendaftaran merek. Hak atas Merek adalah 

hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pernilik atau pemegang 

Merek yang terdaftar dengan jangka waktu tertentu untuk menggunakan 

sendiri Merek tersebut atau mernberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya (Pasal 1 angka 5 UUM).  

Hak eksklusif pemegang merek juga diatur dalam TRIPs pada pasal 

16 ayat (1), (2), dan (3) dan juga pasal 21. Dalam TRIPs mengatur bahwa 

pemegang merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua 

pihak ketiga yang tidak mendapat izin dari pemegang merek, untuk 

menggunakan merek dalam hal apapun, baik tanda-tanda yang sama persis 

ataupun memiliki kemiripan, dan juga barang atau jasa yang sama atau 

mirip dengan barang atau jasa atas merek telah terdaftar. Sistem 

perlindungan hukum merek di Indonesia menganut prinsip first to file 

(pendaftar pertama), prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama 

melalui pengajuan permohonan pendaftaran merek adalah pihak yang 

diakui sebagai pemegang merek.  
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2.3.2.5. Prinsip-Prinsip dalam Undang-Undang Merek 

Ada beberapa prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Merek dan 

Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 yaitu: 

1. Prinsip first to file (pendaftar pertama), prinsip ini menjelaskan bahwa 

pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan pendaftaran merek 

adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek. 

2. Merek yang didaftarkan tidak boleh menimbulkan kebingungan dan 

menyesatkan masyarakat dengan suatu merek yang secara umum telah 

terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga. 

3. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Upaya hukum 

yang diajukan melalui Pengadilan Niaga dan pada upaya hukum selanjutnya 

langsung pada upaya hukum kasasi, tidak ada upaya hukum banding. 

4. Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan 

perpanjangan oleh pemilik merek. 

5. Prinsip konstitutif yaitu hak atas merek hanya diberikan jika seseorang telah 

mendaftarkan merek. 

6. Prinsip delik aduan. Pihak kepolisian akan melakukan tindakan apabila ada 

laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek.  

2.3.2.6. Merek Terkenal 

Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan salah satu aspek 

penting dalam hukum merek. Didalam perjanjian internasional WIPO (Bab 

XX) mengakui kepentingan ekonomi dalam merek-merek terkenal. Dalam 

TRIPs perlindungan merek untuk jasa diatur dalam pasal 16.2, dan TRIPs 

juga memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal terhadap 
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barang atau jasa tertentu yang tidak sama (Hidayah, 2017:57). Merek-merek 

terkenal diakui di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, 

Indonesia, dan sebagainya. Beberapa contoh dari merek terkenal yaitu 

Coca-cola, Revlon, Gucci, dan lain sebagainya. Salah satu ciri utama dari 

merek terkenal yaitu reputasi merek tidak harus terbatas pada produk 

ataupun jenis yang didaftarkan. 

. Ciri dari merek terkenal adalah perlindungan diberikan dalam 

hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan 

jenis barang-barang dimana merek tersebut didaftarkan. Contohnya adalah 

merek KFC yang dirugikan dengan nama tempat karaoke KFC yang ada di 

beberapa kota di Indonesia. Menurut pasal 20 dan 21 UUM, merek dagang 

tidak dapat dimohonkan pendaftarannya apabila bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merek yang dimohonkan 

pendaftarannya tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya dengan 

merek terdaftar terdahulu, baik dalam bunyi, pengucapan, tulisan yang 

sama, dan merupakan jiplakan dari merek terdahulu tersebut, yang dapat 

dikategorikan pendaftaran yang beritikad tidak baik dan tidak dapat 

dilindungi oleh hukum. 

Pada prinsipnya dalam permohonan pendaftaran merek tidak boleh 

menimbulkan kebingungan ataupun penyesatan dalam masyarakat atas 

suatu merek yang telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga. Pendaftaran 

tersebut dapat batal demi hukum. Pembatalan merek tersebut dapat dimohon 

dalam jangka waktu 5 tahun sejak pendaftaraannya (pasal 76-77 UU 

Merek). Perlindungan yang diberikan oleh UU Merek terhadap merek 
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terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam 

membangun citra eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui 

penjualan ataupun iklan. Faktor-faktor yang menentukan merek terkenal 

menurut WIPO yaitu (Purba, 2011: 73) : 

1. Tingkat pengetahuan publik mengenai merek tersebut; 

2. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek; 

3. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk 

pengiklanan dan publisitas serta tingkat pameran atas barang-barang atau 

jasa merek tersebut; 

4. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi 

pendaftaran sampai pada satu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan 

atau pengakuan terhadap merek tersebut; 

5. Catatan dari penegak hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada 

merek sampai pada tingkat dimana merek tersebut diakui sebagai merek 

terkenal oleh pejabat berwenang; 

6. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut. 

2.3.2.7. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan 

Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur 

dibawah ini (Pasal 20 UUM): 

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

b. Sarna dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang danjatau 

jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 
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c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, 

kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang danjatau jasa 

yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas 

tanaman yang dilindungi untuk barang danjatau jasa yang sejenis; 

d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau 

khasiat dari barang danjatau jasa yang diproduksi; 

e. Tidak merniliki daya pembeda; dan / atau 

f. Merupakan nama umum dan./atau lambang milik umum. 

2.3.2.8. Merek yang Ditolak Permohonannya 

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal merek apabila 

merek tersebut (Pasal 21 UUM): 

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh 

pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis; 

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis; 

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis 

yang memenuhi persyaratan tertentu; 

d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

Indikasi Geografis terdaftar; 

e. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, 

foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak; 
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f. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, 

bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga 

nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari 

pihak yang berwenang;  

g. Merupakan tiruan atau rnenyerupai tanda atau cap atau stempel rcsmi 

yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 

h. Beritikad tidak baik. 

 

2.3.3. Tinjauan umum tentang Passing Off 

2.3.3.1. Pengertian Passing Off 

Itikad baik (goodwill) merupakan hal terpenting dalam melakukan 

pendaftaran merek dan juga dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan merek yang 

digunakan dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan 

dari sebuah perusahaan. Sebab merek merupakan citra dari sebuah pelaku usaha, 

merek merupakan bentuk komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen 

yaitu membatasi konsumen agar tidak melakukan “kesesatan” atau public 

misleading dalam memilih suatu produk. Reputasi atau goodwill dalam dunia 

bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan 

sehingga reputasi atau goodwill sangatlah penting bagi produsen karena 

meyakinkan pihak konsumen untuk membeli produknya. (Kurniasih, 2008: 4). 

Banyak pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi 

mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas 

satu kepada konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam 
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jumlah yang besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk 

baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada. Hukum 

melindungi orang-orang yang memiliki reputasi dari orang-orang yang ingin 

“membonceng” atau yang dikenal dengan passing off atas kesuksesan mereka. 

Meskipun reputasi tersebuit adalah sesuatu yang tidak berwujud, hukum 

memandangnya sebagai aset berharga yang harus dilindungi.  

Hukum melindungi reputasi merek dan melakukan upaya pemulihan jika 

suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan 

untuk itu (Jened, 2013:207). Secara bahasa passing off berasal dari idiom pass 

off yang berarti mempergunakan, menghilang, menipu sehingga passing off 

berarti melakukan dengan mempergunakan sesuatu cara, penghilangan, 

penipuan. Berkaitan dengan merek, passing off merupakan pranata yang dikenal 

dalam system hukum Common Law. Passing off sering diartikan sebagai 

perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi 

(nama baik) sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan. 

(Kurniasih, 2008: 3) 

Pengertian passing off menurut Black’s Law Dictionary yaitu “The act or 

an instance of falsely representing one’s own product as that of another in an 

attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the 

law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement” 

(passing off adalah suatu perbuatan yang menampilkan produknya sendiri seperti 

produk milik orang lain, yang bertujuan untuk menipu calon pembeli. Passing 

off juga dilihat sebagai perbuatan melawan hukum, berdasarkan hukum 
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persaingan curang. Hal ini dapat disebut sebagai pelanggaran hak merek). 

(Garner, 2004: 1115) 

Passing off adalah tindakan yang mencoba untuk memperoleh keuntungan 

dengan jalan pintas dan dilakukan dengan segala cara untuk melanggar etika 

bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan ini dilakukan dengan 

“membonceng” nama dari merek yang telah memiliki reputasi baik dan 

dilakukan dengan tidak adanya itikad baik (goodwill). Terdapat tiga elemen 

dalam tindakan passing off yaitu elemen pertama adalah dengan adanya reputasi 

bisnis yang baik dimata publik yang dimiliki oleh pelaku usaha dan juga 

usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum. Pada elemen passing off yang 

kedua yaitu adanya misrepresentasi, dalam hal ini dikenalnya merek yang 

dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain 

mendompleng merek yang sama, publik akan dapat dengan mudah terkecoh 

(public misleading) atau terjadi kebingungan (confusion) dalam memilih produk 

yang diinginkan.  

Selanjutnya, elemen passing off yang ketiga yaitu terdapatnya kerugian 

yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang 

dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik, menggunakan merek 

yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut dapat 

menimbulkan kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (public misleading) 

yang dapat merugikan pemilik merek (pelaku usaha) dan juga konsumen 

(Kurniasih, 2008:3). Konsumen yang mengalami kekeliruan dalam memilih 

produk akan kecewa karena mendapatkan kualitas yang tidak sesuai dari produk 

yang biasa dibelinya. Tentu hal ini merugikan pemilik merek karena 
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menurunkan reputasi baik terhadap merek yang  sudah dibangunnya dengan 

banyak hal yang telah dikorbankan.  

2.3.3.2.  Bentuk-Bentuk Passing Off  

Hukum common law mengenal passing off sebagai suatu persaingan curang 

meskipun ditangani dengan pelanggaran merek. Praktek persaingan curang 

dengan cara-cara sebagai berikut: 

a. Praktek Peniruan Merek Dagang  

Pengusaha yang beritikad tidak baik dalam persaingan dengan bertindak 

tidak jujur melakukan segala upaya dalam menggunakan merek terkenal yang 

sudah ada untuk kegiatan bisnisnya, dengan melakukan peniruan terhadap merek 

atas barang atau jasa terkenal, sehingga merek atas barang atau jasa yang di 

produksinya akan menimbulkan kesan memiliki persamaan pokok dengan 

merek atau jasa aslinya yang sudah lebih dulu terkenal, untuk menimbulkan 

kesan kepada publik seakan-akan barang yang diproduksi tersebut adalah produk 

milik merek yang memiliki reputasi tersebut. 

b. Praktek Pemalsuan Merek Dagang 

Persaingan tidak jujur ini dilakukan oleh pengusaha yang beritikad tidak 

baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek 

yang sudah dikenal secara luas di masyarakat yang bukan merupakan haknya 

dan tanpa mendapatkan izin pemilik merek terkenal tersebut. 

c. Perbuatan-Perbuatan yang dapat Mengacaukan Publik 

Berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek terjadi karena adanya tempat 

atau daerah suatu Negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan 
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pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis 

barang bermutu. 

Di Indonesia perbuatan passing off pada umumnya berupa pelanggaran 

merek dan dilakukan terhadap merek terkenal baik yang terdaftar maupun yang 

tidak terdaftar. Bentuk passing off yang sering terjadi di Indonesia yaitu Passing 

off yang dilakukan pelaku usaha dengan meniru merek terdaftar dan terkenal 

pihak lain sehingga memiliki persamaan pada keseluruhan atau pokoknya untuk 

barang atau jasa sejenis dan menimbulkan kebingungan dan kekeliruan 

masyarakat dalam memilih produk (public misleading). (Wahyuni, 2004: 62) 

 

2.3.3.3. Dasar Hukum Pengaturan Passing Off di Indonesia 

        Pengaturan passing off tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang 

Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016, tetapi dapat ditafsirkan dalam 

ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang mengatur mengenai penolakan permohonan 

pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar ataupun terkenal untuk 

produk sejenis. Pasal ini tidak menjelaskan batasan jelas mengenai bentuk 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya seperti apa, selain itu dalam 

pasal ini tidak mengatur dan memberikan batasan jelas mengenai Passing Off. 

Terminologi persamaan pada pokoknya secara keseluruhan diatur dalam 

pasal Pasal 15 ayat (1) TRIPs yaitu “Any sign, or combination of signs, capable 

of distinguishing the goods or services of one undertalking, shall be capble of 

constituting a trademark. Such signs in particular words including personal 

names, letters, numerals, figurative elements and combination of colors as well 
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as any combination of such signs shall be eligible for registration as trademarks. 

Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or 

services, members may require as a condition of registration that signs be 

visually perceptible (Cela, 2015:126); (Tiap tanda atau kombinasi apa pun dari 

tanda, yang dapat membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan 

perusahaan lain, dapat menjadi merek dagang. Tanda-tanda tersebut, dapat 

berupa kata-kata termasuk nama pribadi, huruf-huruf, angka-angka, elemen-

elemen figuratif dan kombinasi dari warna, kombinasi dari tanda-tanda tersebut 

dapat menjadi merek dagang jika disetujui dalam pendaftaran merek dagang. 

Tanda-tanda yang dibuat harus dapat secara langsung menjadi pembeda barang 

atau jasa lain yang sejenis. Para pendaftar merek harus dapat mendaftarkan 

mereknya sesuai dengana kriteria dalam pendaftaran merek, yaitu bahwa merek 

yang didaftarkan memiliki tanda-tanda yang terlihat dengan jelas memiliki daya 

pembeda).  

Selanjutnya pada pasal 16 ayat (1) TRIPs yaitu “The owner of a registered 

trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having 

the owner’s consent from us-ing in the course of trade identical or similar signs 

for goods or services which are identical or similar to those in respect of which 

the trademarks is registered where such use would result in a likehood of 

confusion shall be presumed The right described above shall not prejudice any 

existing prior rights, nor shall they affect the possibility of members making rihts 

available on the basic of use”. (Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak 

eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memiliki izin nya untuk 

menggunakan merek dagangnya, atas penggunaan dalam hal perdagangan, yaitu 
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penggunaan merek yang sama atu serupa untuk barang atau jasa yang identik, 

dan juga melarang pendaftaran merek dagang yang memiliki persamaan, dimana 

penggunaan tersebut dapat mengakibatkan suatu kesesatan atas persamaannya. 

Dalam hal penggunaan merek yang memiliki persamaan dalam barang ataupun 

jasa, suatu kesesatan atas keserupaan harus dianggap ada. Pelarangan tersebut 

bertujuan agar hak-hak yang telah ada tidak dirugikan, atau mencegah pihak 

yang tidak bertanggungjawab menggunakan haknya). 

Selain itu juga diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Paris Conventions yaitu “Use 

of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not 

alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered 

in one of the countries of the union shall not entail invalidation of registration 

and shall not diminish the protection granted to the mark” (suatu merek dagang 

harus memiliki tanda-tanda pembeda yang dapat membedakan dengan barang 

dan atau jasa dari usaha lain). (Jened, 2016: 180). 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sebagai Negara anggota, Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan 

terhadap merek dari perbuatan passing off sebagai konsekuensi dan 

keikutsertaan dalam instrumen internasional sebagaimana pada Pasal 15 ayat (1) 

dan Pasal 16 ayat (1) TRIPs tersebut, walaupun pada hakikatnya dalam TRIPs 

Agreement tidak terdapat penjelasan secara khusus mengenai passing off. 

Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah 

semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam 

kegiatan-kegiatan perdagangan terhadap praktik-praktik komersial yang tidak 

jujur, yang juga diatur dalam Pasal 39 ayat (2) TRIPs. Yang dimaksudkan 
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praktik-praktik komersial yang tidak jujur ialah suatu tindakan yang paling tidak 

mencakup praktik berupa tindakan ingkar janji dan dapat berpotensi 

mengakibatkan passing off terhadap suatu merek yang bersumber dari 

persaingan usaha curang. (Ahyani, 2012: 542). Persaingan curang merupakan 

perbuatan melawan hukum dalam bisnis atau usaha yang juga diatur dalam Pasal 

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 382 bis Bab XXV Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. 

2.3.4. Tinjauan Umum tentang Konsumen 

2.3.4.1. Pengertian Konsumen 

Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli 

barang atau jasa untuk di konsumsi pribadi. Pengertian konsumen dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK), Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen 

memiliki sifat-sifat yaitu: 

1. Menginginkan informasi secara benar dan jujur tentang keadaan atau 

kualitas barang atau jasa yang akan dibeli. 

2. Menginginkan barang dengan kualitas baik. 

3. Menginginkan barang yang murah harganya. 

4. Menginginkan kejujuran dalam proses transaksi jual beli. 

2.3.4.2. Perlindungan Konsumen 

Perlindungan Konsumen menurut Mochtar Kusumaatmadja dalah 

keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah, lembaga dan proses yang 
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mengatur kegiatan manusia dalam kaitannya dengan upaya perlindungan 

terhadap konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan mengatur dan 

melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ada di 

masyarakat. Ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen. 

Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 

2.3.4.3. Hak Konsumen 

        Konsumen memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak 

atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang atau jasa; memilih dan mendapat barang atau jasa sesuai dengan nilai 

tukar dan kondisi yang diperjanjikan; berhak mendapat informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa; 

berhak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang atau jasa yang 

digunakan; berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; berhak 

mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; berhak dilayani secara 

jujur dan tidak diskriminatif, dan berhak mendapat kompensasi, ganti rugi 

atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai 

perjanjian. 

2.3.4.4. Kewajiban Konsumen 

        Konsumen memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu 
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konsumen wajib membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan, konsumen 

wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian, membayar 

sesuai nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaua penyelesaian hokum 

sengketa perlindungan konssumen secara patut. 

2.3.5. Public Misleading  

Public misleading adalah kesesatan atau kesalahan publik (konsumen) 

dalam memilih produk akibat adanya dua merek yang beredar dipasaran yang 

memiliki persamaan, baik bentuk, kemasan, komposisi, penulisan, dan 

sebagainya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan juga pemegang 

merek terkait nama baik dan reputasi mengenai kualitas barang dan jasa yang 

dihasilkan. Suatu merek yang mirip terjadi karena perbuatan passing off yaitu 

tindakan yang dilakukan dengan memirip-miripkan mereknya dengan merek 

lain dan mencoba untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas dan 

dilakukan dengan segala cara untuk melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, 

maupun hukum.  

Public misleading terjadi karena adanya perbuatan pelaku usaha yang 

curang dan beritikad tidak baik, dengan melakukan perbuatan “membonceng” 

nama baik dari merek yang telah memiliki reputasi, yaitu memirip-miripkan 

merek nya dengan merek lain, dengan tujuan menimbulkan kebingungan bagi 

konsumen, dan memiliki potensi menyesatkan publik. Publik akan mengira 

produk tersebut berasal dari pemegang merek asli, ataupun berasal dari sumber 

produksi yang sama, dan berafiliasi dengan pemegang merek asli. Pada situasi 
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ini publik sendiri yang mungkin salah mengenali identitas produk barang dan 

atau jasa dan terjadi public misleading. 

Indikator public misleading yaitu adanya peredaran dua merek 

dimasyarakat yang memiliki persamaan karena perbuatan passing off dan 

berpotensi menimbulkan kesesatan atau kebingungan dalam memilih produk, 

adanya anggapan konsumen bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan 

berasal dari pelaku usaha yang sama, ataupun anggapan bahwa kedua merek 

berafiliasi, adanya perbedaan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, dan 

menimbulkan kerugian dan kekecewaan bagi konsumen karena barang atau jasa 

yang diterima tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, serta menimbulkan 

kerugian bagi pemegang merek asli terkait dengan nama dan reputasi baik. 

Kerugian yang ditimbulkan dari public misleading yaitu konsumen merugi, 

mendapatkan barang atau jasa yang tidak ada jaminan akan kualitasnya yang 

tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Konsumen mendapat 

kekecewaan karena mendapat kualitas barang atau jasa yang tidak sesuai dengan 

harapan. Konsumen akan enggan untuk melakukan pembelian kembali produk 

yang berasal dari merek yang sama. Dimana hal ini merugikan pemegang merek 

asli, karena nama dan reputasi baiknya menurun, akibat adanya anggapan publik 

bahwa produk yang beredar berasal dari pihak yang sama, dan hal ini 

menurunkan pendapatan pemegang merek. 

Sudah banyak merek yang terindikasi passing off di Indonesia dan beredar 

dipasaran, seperti merek AION dan AEON. Walaupun kedua merek tersebut 

memiliki persamaan pada pokoknya dan berada pada jenis kelas barang yang 

sama yaitu kelas 24, kedua merek tersebut tetap lolos pendaftaran merek dan 
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memiliki hak milik atas merek. Tentu hal ini berisiko menimbulkan kekeliruan 

publik dalam memilih produk, dan dapat menurunkan kepercayaan publik 

terhadap merek tersebut, karena publik menerima barang atau jasa yang 

dianggap tidak sama seperti biasanya, sehingga tidak menutup kemungkinan 

publik akan mepercayai bahwa produk tersebut relevan dengan barang atau jasa 

yang berasal dari perusahaan yang sama atau secara ekonomi berasal dari 

perusahaan terkait, dimana hal ini tentu akan sangat merugikan pemilik asli 

merek sebagai seorang yang memiliki hak secara sah. Sebab kualitas dari barang 

atau jasa yang dihasilkan dari pihak ketiga yang melakukan passing off tidak 

dapat dipastikan, yang berakibat menurunkan citra pemilik usaha (pemegang 

merek) yang berakibat pada penurunan pendapatan. 
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2.4. Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 
 

Tidak ada standarisasi mengenai 

Passing Off dalam Pendaftaran 

Merek (Pasal 21 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016) 

 

Public Misleading 

Peran Direktorat 

Jenderal 

Kekayaan 

Intelektual dalam 

Memutus Masalah 

Passing Off 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

Merugikan 

Publik 

Merugikan 

Pemilik Merek 

Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Pemegang Merek 

Terlindunginya Pemegang Merek Dengan Adanya 

Standarisasi Mengenai Passing Off, Sehingga 

Tidak Menimbulkan Public Misleading Yang 

Dapat Merugikan Pemegang Merek Dan Publik 

Teori Etis Bently and Sherman 



 
 

52 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1.  Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penilitian yang digunakan penulis adalah 

pendekatan metode kualitatif.  Penulis memilih pendekatan metode 

kualitatif karena ditinjau dari jenis data yang akan digunakan penulis. 

Pendekatan metode kualitatif adalah metode dalam penelitian yang 

mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik 

ilmiah dari individu maupun kelompok untuk memahami dan 

mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena (Achmad,2010:53-54).  

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moloeng, 2007:4) 

adalah prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari sekumpulan orang atau individu dan 

mengamati perilaku dari fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif 

menggunakan gaya yang berusaha membangun realitas dan memahami 

maknanya. Penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses, peristiwa dan 

otentisitas.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan tata cara 

penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, sehingga apa yang 

dinyatakan oleh responden baik secara tertulis atau lisan (kata-kata) dan 

tindakan nyata yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, 

rinci dan sistematis. Kemudian data yang didapat akan dianalisis untuk 

digunakan dalam memecahkan masalah sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. (Sunggono,1997: 37). 
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  Pendekatan penelitian kualitatif menekankan pada proses analisis dari 

proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan 

antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah 

(Gunawan, 2013:80). Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang lebih 

memfokuskan pada pengumpulan data di lapangan, yaitu lokasi dimana 

partisipan mengalami permasalahan yang hendak diteliti dan dalam hal ini 

penulis memiliki peran sebagai instrumen kunci yang berusaha 

mengumpulkan sendiri data-data melalui proses observasi, wawancara atau 

mengambil dokumentasi dengan kemudian menelaah semua data tersebut, 

kemudian mengolahnya kedalam kategori atau tema yang melintasi sumber 

data dengan analisis data induktif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk 

penelitian di mana peneliti berusaha membuat gambaran menyeluruh dari 

suatu masalah yang sedang diteliti (Creswell,2012:261-263). 

 Dari penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan dari tingkah laku , 

persepsi, tindakan, cara berpikir, dll. Secara holistik dan dengan 

menggunakan cara deskripsi, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan menggunakan berbagai metode alamiah. 

 Akhir dari penelitian ini diharapakan akan menghasilkan luaran yang 

berupa uraian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif berarti bahwa 

penelitian ini dibuat penulis dengan tujuan dapat membuat gambaran dan 

menghasilkan laporan secara rinci, sistematis, faktual, akurat dan 

berhubungan dengan realita yang diteliti, serta  menyeluruh mengenai 
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segala sesuatu yang berkaitan dengan  perlindungan hukum pemegang 

merek terhadap passing off yang mengakibatkan public misleading di 

Indonesia dan pengaturannya dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang nantinya diharapkan dapat 

memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai merek yang dapat 

dikategorikan sebagai passing off dan bagaimana standarisasinya, sebagai 

upaya perlindungan hukum terhadap pemegang merek, dan agar tidak 

menimbulkan public misleading. Dengan demikian melalui penelitian ini 

penulis dapat memperoleh gambaran keadaan yang sebenarnya, lalu 

memaparkan data yang diperoleh dilapangan, kemudian dianalisis dan 

diambil kesimpulan. 

 

3.2.  Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non-

doktrinal yaitu yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah 

penggabungan antara pendekatan yuridis empiris dengan adanya 

penambahan unsur-unsur normatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian 

yuridis empiris milik Ronny Hanitijo Soemitro, yaitu penelitian hukum 

yang memperoleh sumber datanya data dari sumber primer. Sumber data 

primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan 

observasi dan wawancara langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, serta Konsumen 

sesuai dengan fokus penelitian ini.  

 Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah 

pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-
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buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai 

hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan 

pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian penulis yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai 

pihak yang mengerti mengenai Kekayaan Intelektual khususnya Merek, 

sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk menolak ataupun 

mengabulkan permohonan merek, sehingga mengetahui persis mengenai 

standarisasi mengenai penentuan passing off dalam permohonan 

pendaftaaran merek dan juga mengetahui peraturan mengenai Kekayaan 

Intelektual, khususnya Merek, terkait perlindungan hukum pemegang 

merek dari perbuatan passing off.  

 Penulis juga melakukan observasi dan wawancara langsung ke 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, sebab terkait dengan fokus 

penelitian penulis yaitu public misleading. Publik dalam hal ini adalah 

konsumen. Penulis Penulis melakukan observasi dan wawancara langsung 

ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, untuk mengetahui apakah ada 

pengaduan konsumen yang salah dalam memilih produk akibat merek yang 

terindikasi passing off dan bagaimana perlindungan terhadap konsumen 

apabila terjadi hal tersebut. Selain itu, penulis juga akan melakukan 

wawancara langsung kepada enam orang konsumen sebagai pihak yang 

merasakan langsung “kebingungan” dalam memilih produk yang mereknya 

memiliki persamaan dengan produk merek lain. Konsumen juga yang 

merasakan secara langsung kerugian dari mendapat barang ataupun jasa 

yang tidak sesuai dari yang biasanya didapat. 
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 Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan mengkombinasikan 

hasil data penelitian yang diperoleh di lapangan (Soemitro,1983:34). 

Dengan demikian penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian yang 

pengumpulan datanya diperoleh dari sumber data primer atau data yang 

diperoleh langsung dari subyek penelitian (lapangan), yang dilakukan 

dengan cara pengamatan, maupun wawancara langsung. Penelitian ini fokus 

dalam mengkaji perilaku masyarakat, dalam fokus penelitian ini adalah 

Pemegang Merek dan Konsumen. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah 

perilaku yang muncul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada, 

yaitu apakah pemegang merek sudah cukup terlindungi dengan pengaturan 

dan standarisasi passing off di Indonesia, dan untuk konsumen apakah telah 

cukup mendapat perlindungan hukum dari perbuatan passing off yang dapat 

menimbulkan public misleading (kekeliruan publik) dalam memilih produk. 

Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya 

sebuah perundang-undangan positif dan melihat perilaku masyarakat 

sebagai suatu aksi dalam memengaruhi sebuah pembentukan ketentuan 

hukum positif (Achmad,2010:51). 

 

3.3.  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah  permasalahan pokok yang diangkat dalam 

penelitian, dan bersumber dari peneliti atau melalui pengetahuan yang 

diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah maupun kepustakaan lainnya 

(Moleong 2009:97).  

Sesuai rumusan masalah dan fokus penelitian, maka yang jadi fokus 

penelitian penulis adalah: 
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a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang merek terhadap 

passing off terkait public misleading di Indonesia. 

b. Bagaimana upaya perlindungan hukum konsumen terhadap passing off 

yang menimbulkan public misleading di Indonesia. 

3.4.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut 

akan dilakukan.  Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini yaitu : 

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jl. H. R. Rasuna Said 

No.Kav 6-7, Kuningan Jakarta Selatan). Penelitian ini dilakukan 

diinstansi tersebut karena objek penelitian penulis terkait dengan 

perlindungan hukum pemegang merek terhadap passing off agar tidak 

menimbulkan public misleading. Instansi terkait memiliki kewenangan 

terkait dengan pendaftaran merek, yang mengabulkan ataupun menolak 

permohonan merek. Sehingga narasumber mengetahui persis mengenai 

peraturan tentang Kekayaan Intelektual dan standarisasi mengenai 

penentuan passing off dalam permohonan merek  ; 

2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (Jl. Pancoran Barat VII No.1, 

RT.8/RW.6, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan). 

Penelitian ini dilakukan di lembaga tersebut sebab objek penelitian 

penulis terkait dengan public misleading akibat perbuatan passing off. 

Dimana peneliti dapat menanyakan ke lembaga terkait secara langsung 

apakah ada pengaduan konsumen yang keliru dalam memilih produk 

akibat dari perbuatan passing off, hal ini terkait dengan topik penelitian 

penulis yaitu public misleading. Selain itu, apabila terdapat pengaduan 
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konsumen mengenai hal tersebut, tentu dapat merugikan citra pemilik 

merek akan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan, dan dapat 

menjadi kerugian bagi pemegang merek yang sudah membesarkan nama 

mereknya dengan mengeluarkan segenap pikiran, waktu dan tenaga, 

yang dapat merusak citra dari merek miliknya. 

3. Wawancara secara langsung konsumen disekitar penulis. Dalam 

penelitian ini penulis akan mewawancarai enam orang konsumen 

sebagai pihak yang sebagai pihak yang merasakan langsung 

“kebingungan” dalam memilih produk yang mereknya memiliki 

persamaan dengan produk merek lain. Konsumen juga yang merasakan 

secara langsung kerugian dari public misleading yaitu mendapat barang 

ataupun jasa yang tidak sesuai dari yang biasanya didapat. 

 

3.5.  Sumber Data 

Sumber data penelitian yaitu sumber yang digunakan dalam 

memperoleh data penelitian. Sumber data merupakan hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan penelitian ilmiah, sehingga data yang 

dihasilkan lengkap, akurat, serta benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sumber data yang digunakan dalan penelitian ini yaitu : 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

lapangan yaitu dari obyek yang diteliti (Amiruddin, dkk.,2006:30). Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian 

(objek) baik dengan melalui observasi, wawancara ataupun laporan 
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dalam bentuk dokumen tidak resmi. Selanjutnya akan diolah oleh 

peneliti. Kemudian dalam penelitian ini, data penelitian akan didapatkan 

setelah penulis melakukan kegiatan pengamatan langsung ke lapangan, 

studi dokumen, serta melakukan wawancara kepada informan dan 

responden. 

b. Data  sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat melalui proses 

penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk 

mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder yang mencakup 

bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

(Soekanto,1987:148). Sedangkan menurut Amiruddin dan Asikin, data 

sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, serta hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 

sebagainya. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam 

penelitian hukum sumber data sekunder berasal dari bahan-bahan hukum 

yang relevan, yaitu Data Sekunder mencakup: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, 

yaitu: 

1) Norma dasar : 
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Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Perundang-undangan : 

a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

1995 tentang Komisi Banding Merek 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional 

g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 

2016 Tentang Pendaftaran Merek 

b. Bahan hukum sekunder  merupakan bahan hukum menjelaskan 

mengenai bahan hukum primer yang mencangkup buku-buku, literatur, 

rancangan undang-undang, skripsi, tesis, disertasi, pidato, orasi ataupun 

hasil penulisan-penulisan, serta pendapat pakar hukum dan bahan-

bahan hukum tertulis lainya yang berhubungan dengan permasalahan 



61 
 

 
 

yang diangkat dalam penelitian. Di sini penulis juga akan menggunakan 

bahan hukum sekunder yang memiliki keterakaitan dengan penelitian 

penulis yaitu pembahasan mengenai perlindungan hukum pemegang 

merek terhadap passing off terkait public misleading di Indonesia. 

Bahan yang digunakan antara lain, yaitu: 

1) Buku-buku tentang penelitian hukum 

2) Buku-buku terkait kekayaan intelektual dibidang merek terkhusus 

yang membahas mengenai permasalahan passing off di Indonesia 

3) Buku-buku tentang Merek terkhusus yang membahas mengenai 

passing off dan penyelesaiannya. 

4) Buku-buku tentang Perlindungan Konsumen terkhusus yang 

membahas mengenai public misleading akibat perbuatan passing 

off. 

c. Bahan hukum tersier 

Soekanto dan Marmudji memberikan pengertian mengenai 

sumber data tersier yaitu, data-data yang memberikan penjelasan 

terhadap data primer dan data sekunder, yang berupa kamus, 

ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian (Soekanto,1987:149).  

Bahan yang digunakan antara lain : 

a. Kamus Hukum; 

b. Kamus besar bahasa indonesia; 
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3.6.  Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data merupakan langkah penting dalam 

melakukan sebuah penelitian, karena tujuan dari pengambilan data adalah 

untuk mendapatkan kevalidan data dan keabsahan data. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

oleh peneliti yang ingin melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, atau juga apabila 

peneliti ingin mengetahui jawaban dari responden secara mendalam atas 

hal-hal yang diangkat penulis (Sugiyono,2009:9). 

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara 

peneliti dengan responden, narasumber ataupun informan untuk 

mendapatkan informasi. Penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara/interview secara langsung dengan responden, narasumber 

ataupun informan.  Melalui teknik wawancara maka akan mendapat 

informasi langsung dari informan ataupun responden yaitu : 

a. Informan  

Informan adalah orang atau instansi yang memberikan informasi 

mengenai situasi dan kondisi latar belakang dari penelitian yang 

diangkat. Sesuai dengan fokus penelitian penulis, maka yang menjadi 

Informan dalam penelitian ini adalah: 

1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini 

adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang 
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merupakan sumber informasi yang kompeten dan ahli dalam 

peraturan perundang-undangan pada bidang Kekayaan 

Intelektual dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan 

data penelitian. 

2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai lembaga 

pengaduan konsumen yang dapat memberikan informasi 

mengenai konsumen yang terkena public misleading akibat 

perbuatan passing off. 

b. Responden 

Responden merupakan pihak yang memberikan keterangan tentang 

fakta terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.  Responden 

dalam penelitian ini merupakan pihak yang terkait secara langsung 

dalam perlindungan hukum pemegang merek terhadap passing off 

terkait public misleading yang telah ditentukan penulis dalam 

melakukan penelitian agar memperoleh informasi yang valid, yaitu 

konsumen sebagai pihak yang terkena public misleading akibat 

perbuatan passing off. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai 

beberapa responden yang merupakan konsumen yaitu Mauliani 

Cahyaning Lintang, Nilam Putri, Aprillia Nurul Mulyana, Mifta 

Qoirun Nisa Arifin, Ratna Wijayanti, Herlina Siswandani. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertatap 

muka secara langsung kepada informan dan reponden. Dengan terlebih 

dahulu menyiapkan pertanyaan, sehingga wawancara dapat dilakukan 

secara terstruktur dan memperoleh data yang memuaskan. 
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2. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki 

fungsi tidak hanya yang mengatur sikap dari informan dan responden, 

tetapi juga digunakan untuk merekam situasi dan kondisi yang ada, 

melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematik berkaitan dengan 

persoalan yang diselidiki. Tujuan Observasi yaitu memberikan gambaran 

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, 

mengambil kesimpulan dalam bentuk laporan yang relevan dan 

bermanfaat untuk pembelajaran ataupun penelitian selanjutnya. Alasan 

perlunya dilakukan sebuah observasi yaitu untuk mengetahui segala 

sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian secara langsung dan jelas 

tanpa perlu mengira-ngira. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan 

melakukan studi kepustakaan melalui data-data tertulis, arsip-arsip, buku-

buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan 

penelitian. Data pendukung yang digunakan oleh peneliti yaitu 

mengambil gambar atau foto pada saat melakukan kegiatan wawancara 

dengan informan. 

 

3.7.  Validitas Data 

Validitas merupakan suatu tolak ukur yang menunjukan tingkat-

tingkat kevalidan suatu data. Suatu data dapat dikatakan valid apabila 

mampu mencapai ukuran apa yang diinginkan, mengungkap data dari 
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variabel yang sedang diteliti secara akurat (Arikunto,1997:144). Dalam 

penelitian kualitatif menggunakan teknik kepercayaan data (credibility) 

dalam memeriksa keabsahan data. Dalam mencari credibility, penelitian 

menggunakan teknik triangulasi (triangulation).  

Triangulasi merupakan teknik dalam memeriksa keabsahan data 

yang menggunakan sesuatu yang lain di luar data itu, yang digunakan dalam 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data terkait. Jadi, 

triangulasi data merupakan cara terbaik dalam menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada pada suatu konteks studi sewaktu 

pengumpulan data mengenai berbagai kejadian dan hubungan yang dilihat 

dari berbagai pandangan. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat 

me-recheck temuannya dengan cara membandingkan dengan berbagai 

sumber, metode atau teori. 

Triangulasi sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni 

(Moleong,2007:330) : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan; 
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5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini : 

 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. Penulis menggunakan teknik triangulasi ini untuk membuktikan apakah 

hasil wawancara dengan narasumber yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual tentang standar penentuan passing off dalam permohonan merek, 

apakah selaras dengan dokumen terkait yaitu putusan komisi banding merek 

dalam menolak ataupun menerima permohonan merek yang terindikasi passing 

off. Selain itu data hasil wawancara dengan YLKI dan Konsumen akan penulis 

bandingkan juga dengan dokumen terkait yaitu putusan komisi banding merek 

yang meloloskan permohonan merek yang terindikasi passing off yang dapat 

menimbulkan public misleading. 

Bagan 3.1 

Bagan teknik triangulasi data 

  

 

Sumber : Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif 

Data hasil wawancara dengan narasumber dibandingkan dengan dokumen 

bertujuan untuk menentukan apakah sejalan dengan hipotesis penelitian. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kesamaan dalam mengungkapkan 

data. 

3.8.  Analisis Data 

Setelah data selesai dikumpulkan dan diperoleh data secara lengkap, langkah 

selanjutnya yang dilakukan yaitu melakukan analisis data dengan tujuan 

Wawancara 

Dokumen Terkait 

Sumber Data 
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menjawab pemasalahan dalam penelitian. Analisis pada penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan cara yang 

digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu 

pernyataan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta hasil pengamatan 

yang diteliti dan dipelajari secara utuh. 

Analisis disini memiliki pengertian dengan maksdu sebagai penjelas dan 

penginterpretasian secara logis sistematis. Yang dimaksud logis sistematis yaitu 

cara berpikir secara deduktif-induktif dengan mengikuti kaidah dalam penulisan 

laporan penelitian ilmiah.  Hasil kepustakaan yang telah dilakukan akan 

digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya 

data primer dan data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif. Kemudian 

setelah analisis selesai, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan 

cara menjabarkan dan memberikan gambaran apa adanya sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian (Sutopo,1998:37). Dari hasil tersebut, langkah 

selanjutnya yang dilakukan adalah menarik kesimpulan yang merupakan jawaban 

atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.  

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, digunakan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan langkah dalam mencari, 

mengumpulkan, dan mencatat data yang diperlukan yang dilakukan terhadap 

berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan. Data-data yang dikumpulkan, 

diperoleh melalui penelitian berupa wawancara dan dokumen. Pada tahap ini 
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penulis akan membuat daftar pertanyaan sesuai dengan topik penelitian terlebih 

dahulu sebelum melakukan wawancara maupun observasi dengan pihak DJKI, 

YLKI, dan Konsumen, agar proses wawancara ataupun observasi berlangsung 

dengan optimal.  

 Peneliti juga akan meminta dokumen terkait dengan penelitian penulis 

kepada DJKI seperti putusan komisi banding merek tentang merek yang 

terindikasi passing off. Selain itu peneliti juga akan meminta dokumen kepada 

YLKI terkait pengaduan konsumen yang mengalami public misleading akibat 

perbuatan passing off. Pada tahap ini data yang diperoleh masih merupakan data 

kasar yang harus diolah dalam proses selanjutnya yaitu reduksi data. 

2. Reduksi Data 

 Setelah terkumpulnya data langkah selanjutnya yang dilakukan adalah 

Reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi yang dilakukan pada data kasar yang didapat dari 

catatan tertulis di lapangan. Pada tahap ini penulis akan mengumpulkan data dari 

hasil wawancara maupun observasi, beserta kepustakaan dan dokumen terkait, 

berupa putusan komisi banding merek tentang merek yang terindikasi passing off 

ataupun YLKI terkait pengaduan konsumen yang mengalami public misleading 

akibat perbuatan passing off. 

 Dokumen  yang didapat dari hasil turun kelapangan, kemudian 

dilakukan olah data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu perlindungan 

hukum bagi pemegang merek dan konsumen dari perbuatan passing off yang 

dapat menimbulkan public misleading. Pada reduksi data, hanya temuan data 

yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian saja yang 
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direduksi. Dengan demikian reduksi data digunakan untuk menganalisis yang 

bertujuan mengarahkan dan membuang yang tidak penting sehingga 

memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. 

3. Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan tahap pengumpulan informasi tersusun 

yang memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah 

proses reduksi data, diperoleh data bersih untuk selanjutnya akan penulis gunakan 

untuk penyajian data. Penyajian data dapat berupa bentuk gambar, tulisan, tabel 

ataupun grafik. Penulis akan melakukan penyajian data berupa tulisan yang 

bersumber dari data bersih dari hasil proses reduksi berupa data hasil wawancara, 

observasi, maupun dokumen berupa putusan komisi komisi banding merek 

tentang merek yang terindikasi passing off ataupun YLKI terkait pengaduan 

konsumen yang mengalami public misleading akibat perbuatan passing off.  

 Selanjutnya dikaitkan dengan sumber-sumber kepustakaan berupa 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan lainnya yang terkait dengan 

fokus penelitian Penyajian data memiliki tujuan untuk menggabungkan informasi 

hingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Tahap ini dilakukan agar 

peneliti tidak mengalami kesulitan dalam mengetahui informasi baik secara 

keseluruhan ataupun bagian tertentu dari hasil penelitian. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi  

 Penarikan kesimpulan merupakan tahap dalam melakukan tindakan 

penarikan inti dari suatu data yang telah terkumpul pada suatu proses penelitian 

yang telah dilakukan, sehingga hasil penelitian tersebut memperoleh kesimpulan 

atau verifikasi akhir. Pada awal kesimpulan yang diperoleh bersifat tidak pasti, 
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belum jelas, dan meragukan, namun setelah bertambahnya sumber data dari hasil 

wawancara dan hasil observasi dapat diperoleh kesimpulan yang jelas dan akurat.  

 Setelah melalui semua proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, tahap terakhir yang penulis lakukan adalah penarikan kesimpulan 

atau verifikasi data. Dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dan 

observasi dengan suatu dokumen yang berkaitan untuk diambil kesimpulan akhir 

yang jelas dan akurat mengenai fokus penelitian yaitu perlindungan hukum bagi 

pemegang merek dan konsumen dari perbuatan passing off yang dapat 

menimbulkan public misleading di Indonesia. 

 Di bawah ini merupakan bagan atau alur dari proses menganalisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini : 

Bagan 3.2 

Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Moleong. 2010.Metodologi Penelitian Kualitatif 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian   

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 4.1.2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan unsur 

pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur 

Jenderal. Tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu 

menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang 

kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual memiliki fungsi : 

1. Merumuskan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan 

intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, 

penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan 

intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi 

informasi di bidang kekayaan intelektual; 

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan 

hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran 

kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan 
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pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan 

intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual; 

3. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan 

pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan 

pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi 

kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan 

intelektual; 

4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri atas: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 

2. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri; 

3. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; 

4. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; 

5. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual; 

6. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual; dan 

7. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. 
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Bagan 4.1: 

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : www.dgip.go.id diakses pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 

pukul 16.00 WIB) 

 

4.1.2.1. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 

 Direktorat Merek dan Indikasi Geografis bertugas menyiapkan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, 

publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan 
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http://www.dgip.go.id/
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hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek. 

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis memiliki fungsi: 

1. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, 

publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan 

pelayanan hukum merek dan indikasi geografis; 

2. Melaksanakan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, 

publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan 

pelayanan hukum merek dan indikasi geografis; 

3. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek; 

4. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, 

klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, 

monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; 

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi 

merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, 

dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan 

6. Mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan 

Indikasi Geografis. 

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, terdiri atas: 

1. Subdirektorat Permohonan dan Publikasi; 

2. Subdirektorat Pemeriksaan Merek; 

3. Subdirektorat Sertifikasi dan Monitoring Merek Terdaftar; 

4. Subdirektorat Indikasi Geografis; 

5. Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek; 
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6. Subbagian Tata Usaha; dan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

4.1.3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan 

organisasi masyarakat dan non pemerintah, yang bersifat nirlaba dan 

independen yang didirikan  pada tanggal 11 Mei 1973. Didirikannya YLKI 

bertujuan agar meningkatnya kepedulian kritis konsumen atas hak dan 

kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta 

lingkungannya sebagai seorang konsumen. 

Pada mulanya YLKI berdiri atas dasar keprihatinan sekelompok 

masyarakat akan konsumen Indonesia yang pada saat itu gemar dalam 

mengkonsumsi produk luar negeri. Berlandas atas dasar keinginan agar 

produk dalam negeri mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, maka 

para pendiri YLKI melakukan kegiatan penyelenggaraan aksi promosi 

berbagai jenis hasil industri dalam negeri. Kedudukan YLKI diatur dalam 

pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yaitu  Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan 

diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan 

konsumen. 
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Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memiliki tugas yang diatur 

dalam pasal 44 ayat (3) Bab IX Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, meliputi kegiatan: 

a. Menyebarkan informasi agar meningkatkan kesadaran konsumen atas 

hak dan kewajibannya serta kehati-hatian dalam mengkonsumsi barang 

atau jasa; 

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan; 

c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan 

perlindungan konsumen; 

d. Membantu konsumen dalam mempejuangkan haknya, termasuk 

menerima keluhan atau pengaduan; 

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen. 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memiliki visi mewujudkan 

tatanan masyarakat konsumen yang adil, berdaya dan terorganisasi yang 

berani memperjuangkan hak-haknya. Sedangkan misinya yaitu: 

a. Melakukan pengawasan dan pembelaan hak-hak konsumen; 

b. Membentuk kelompok konsumen yang berdaya melalui pendidikan; 

c. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik; 

d. Turut serta dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih adil. 

Yayasan lembaga konsumen Indonesia juga memiliki nilai-nilai dasar 

yang dianut  dalam menyelenggarakan kegiatannya. Nilai – nilai dasar yang 
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dianut YLKI adalah non profit, independen, integritas, konsisten, keadilan 

sosial, terbuka, kekeluargaan, egaliter, professional, inklusif, volunterism, 

lincah. YLKI juga memiliki strategi dan kegiatan yaitu: 

1. Advokasi 

Advokasi dilakukan YLKI dengan mempengaruhi para pengambil 

keputusan di sektor industri dan pemerintahan agar memenuhi 

kewajibannya terhadap konsumen, pada tingkat lokal dan nasional. 

2. Penggalangan Solidaritas 

Penggalangan solidaritas bertujuan untuk meningkatkan kepedulian 

kritis antar sesama konsumen, serta melalui prasarana kegiatan berbagai 

kelompok konsumen. 

3. Pengembangan Jaringan 

Pengembangan jariangan bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar 

organisasi konsumen dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang terkait 

dengan konsumen, baik pada tingkat lokal, nasional, regional dan 

internasional. 

4. Penyebaran Informasi yang Tidak Memihak 

YLKI dalam membela konsumen tidak serta merta hanya mendengar 

dari satu pihak saja, tetapi juga dari pihak-pihak terkait lainnya, 

mengimbangi informasi yang telah ada dengan informasi dan data objektif 
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lainnya yang diperoleh berdasarkan kajian dan bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Bagan 4.2: 

STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN 

INDONESIA 

 

 

(Sumber : http://ylki.or.id/ diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 

13.45 WIB) 

 

4.1.4. Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Passing Off Terkait  

Public Misleading Di Indonesia 

Merek memiliki peranan penting dalam suatu perdagangan. Begitu banyak 

arti penting merek bagi pemegang merek. Merek merupakan citra dari sebuah 

barang atau jasa yang ditawarkan. Merek perlu dilindungi haknya tidak hanya untuk 

mencegah pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab memakainya tanpa seizin 

pemilik merek terdaftar, tetapi juga mencegah dari perbuatan passing off yaitu 

http://ylki.or.id/
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perbuatan curang pelaku usaha untuk melakukan pemboncengan reputasi terhadap 

merek dagang terkenal, dengan itikad tidak baik, dilakukan dengan memirip-

miripkan merek, kemasan, pengucapan, dan lainnya dengan merek terkenal agar 

menimbulkan kesan bahwa barang atau jasanya sama dengan merek terkenal, atau 

menimbulkan kesan merek itu berafiliasi dengan merek terkenal, atau berasal dari 

produsen yang sama, maupun perusahaan yang sama.  

Hal ini dapat menimbulkan kebingungan ataupun kesalahan publik dalam 

memilih produk (public misleading) akibat perbuatan pihak yang tidak bertanggung 

jawab yang melakukan passing off (pemboncengan reputasi) dengan menyama-

nyamakan merek, kemasan, ataupun tulisan lainnya yang dapat menipu konsumen. 

Tentu hal ini tidak hanya merugikan pemegang hak merek, tetapi juga konsumen. 

Konsumen akan kecewa mendapat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan 

harapannya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen tidak akan mau 

membeli barang atau jasa dari pemegang hak atas merek terkenal, karena konsumen 

berpikir mendapat barang atau jasa dari pihak yang sama, namun dengan kualitas 

berbeda.  

Tentu hal ini merupakan kerugian lain yang diterima oleh pemegang hak 

atas merek yaitu hilangnya rasa kepercayaan konsumen dan menimbulkan kerugian 

materil bagi pemegang hak atas merek, untuk itulah pemegang hak atas merek perlu 

dilindungi dari perbuatan passing off, dan juga agar tidak menimbulkan public 

misleading. 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Direktorat Jendral 

Kekayaan Intelektual (DJKI) terhadap merek dagang terdaftar, hasil wawancara 
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dengan Nova Susanti Kasie. Pertimbangan Hukum dan Litigasi Merek pada tanggal 

29 November 2019 mengatakan: 

“DJKI hanya pelaksana administrasi dibidang kekayaan intelektual, untuk 

merek pelayanan bidang administrasi dibidang merek dan indikasi 

geografis. Bentuk perlindungan hukumnya memberikan hak berupa 

sertifikat hak atas merek, kepada pemegang merek terdaftar untuk 

menggunakan mereknya dalam kegiatan produksi dan atau perdagangan, 

dan melarang pihak ketiga untuk menggunakan mereknya tanpa seizin 

pemilik merek, sesuai dengan perlindungan yang diberikan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.” 

Lebih lanjut Nova menjelaskan bahwa dengan hak yang dimilikinya pemilik 

merek bisa melakukan upaya hukum baik secara perdata ataupun pidana apabila 

haknya dilanggar. Untuk penegakkan perlindungan hukum dari hak eksklusif yang 

telah diberikan, kembali kepada pemegang hak merek, apabila ada yang memakai 

merek nya tanpa seizin dapat dilakukan upaya hukum baik secara perdata maupun 

pidana, karena sifat delik dari merek adalah delik aduan. Sedangkan dari pihak 

DJKI nya dapat memberikan keterangan sebagai saksi ahli, apabila dimintakan oleh 

penyidik. 

Selanjutnya Nova menjelaskan mengenai standar Komisi Banding Merek 

dalam menentukan itikad tidak baik pada permohonan merek didasarkan pada pasal 

20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. DJKI dalam menentukan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran 

merek, mengacu kepada kedua pasal tersebut, yaitu dapat didaftar atau tidak 

mereknya, maupun bertentangan atau tidak dengan pasal 20 dan 21, sebab DJKI 

hanya melihat dari sisi administrasi dan database merek-merek yang telah terdaftar 

lebih dulu.  
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Dikemudian hari apabila ditemukan bahwa DJKI melakukan human error 

dan meloloskan permohonan merek yang menyerupai merek terdaftar dan terkenal 

milik pihak lain, dan terbukti beritikad tidak baik, setelah diterbitkannya sertifikat 

merek, dengan adanya keberatan dan gugatan dari pihak lain, maka dapat dilakukan 

pembatalan merek apabila ada oposisi dari pihak ketiga melalui pengadilan dengan 

bukti-bukti. Pembatalan merek memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk 

melakukan oposisi atau keberatan permohonan pendaftaran merek. Kemudian pada 

saat pemeriksaan subtantif tidak ada merek terdaftar terlebih dahulu, dan tidak ada 

pihak ketiga yang keberatan dengan adanya permohonan pendaftaran merek, maka 

tidak melanggar Pasal 20 dan 21 UU Merek, maka pemeriksaan substantif akan 

dilanjutkan. 

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum pemegang merek terdaftar dari 

permohonan merek yang terindikasi memiliki persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya, Nova Susanti pada tanggal 29 November 2019 mengatakan: 

“Dalam pemeriksaan merek ada sisi sensitifitas yang dilihat dari bentuk 

fisik, huruf, bunyi, apabila dari hal tersebut ditemukan persamaan 

kemungkinan akan ditolak. DJKI mengatakan bahwa merek kasuistis yaitu 

harus dilihat secara spesifik, DJKI mengatakan bentuk perlindungan hukum 

pemegang merek terdaftar dari permohonan merek yang menyerupai, yaitu 

menolak permohonan tersebut apabila ditemukan dalam database telah ada 

merek terdaftar terlebih dahulu, sesuai dengan pasal 20 dan 21 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”. 

 Apa yang dikatakan DJKI tidak selaras dengan data yang ditemukan oleh 

penulis dilapangan, yaitu ada merek yang terindikasi passing off dan 

mengakibatkan public misleading bagi konsumen, pada wawancara dengan Sularsi 

(Pengurus Harian YLKI) pada tanggal 11 Desember 2019 mengatakan kasus public 

misleading yang terjadi akibat merek yang memiliki persamaan dengan merek lain 
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yang beredar dipasaran pernah ditangani oleh YLKI. Bentuk perlindungan dan 

penyelesaian yang dilakukan oleh YLKI adalah, menerima dan menanggapi 

pengaduan dari konsumen dengan nomor pengaduan konsumen 

57/PNG/VYLKI/2019. Dimana konsumen salah membeli produk cctv, konsumen 

mengira produk yang dibelinya adalah keluaran SONY tipe Carl Zeiss, ternyata 

produk yang dibelinya bermerek Carl Zeis dari produsen berbeda. Penyelesaian 

yang dilakukan YLKI adalah memproses pengaduan konsumen tersebut dengan 

mengirimkan surat kepada pelaku usaha, menyuruh untuk memberikan 

kompensasi, ganti rugi, atau penggantian kepada konsumen. Namun, pelaku usaha 

tidak kunjung merespon YLKI, dan hanya memberikan jawaban kepada konsumen. 

Jawaban yang diberikan tidak menyelesaikan permasalahan, akhirnya konsumen 

membawa permasalahan ini ke BPSK untuk diselesaikan. 

 Dengan adanya dua merek yang beredar dipasaran yang memiliki nama 

yang hampir sama akan membuat konsumen kebingungan, hal ini sejalan dengan 

hasil wawancara penulis dengan konsumen pada tanggal 18 Desember 2019, yang 

bernama Mauliani Cahyaning Lintang, mengatakan apabila terdapat dua merek 

yang beredar dipasaran yang memiliki nama yang hampir sama, dapat mengganggu 

dan membuat bingung: 

“Hal tersebut mengganggu, soalnya kita sebagai konsumen bisa aja salah 

memilih produk, karena dari fisik nya aja udah mirip gitu, dan juga kita 

sebagai konsumen bisa aja ngira produknya dikeluarin dari perusahan yang 

sama. Hal-hal kaya gitu bikin bingung, kita bisa rugi kalo beli barang terus 

dapet kualitas yang ga sesuai dengan harga. Soalnya kita kan milih barang 

dari merek yang udah terkenal, yang kualitasnya udah terjamin.” 
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Selanjutnya mengenai kriteria penentu DJKI dalam menilai suatu 

permohonan merek terindikasi melakukan pemboncengan reputasi atau passing off 

terhadap merek terdaftar, Nova Susanti pada tanggal 29 November 2019 

mengatakan: 

“Dalam Undang-Undang Merek tidak mengatur secara jelas mengenai 

passing off, namun DJKI mengacu pada pasal 21. Selain mengacu pada pasal 

21 UU Merek, DJKI dalam pemeriksaan substantif pendaftaran merek 

memiliki petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam proses pemeriksaan 

substantif.” 

Lebih lanjut Nova menjelaskan dalam pemeriksaan substantif merek harus 

benar-benar dilihat seperti apa, sebab merek itu kasuistis, harus dilihat cara 

pengucapan, logo mereknya, visualisasi, penempatan secara keseluruhan. Tidak 

hanya semata-mata bunyi ucapan, visualisasi, penempatannya seperti apa, dan 

harus melihat secara fisik mereknya seperti apa. Passing Off biasanya dilakukan 

kepada Merek Terkenal. Apabila terjadi passing off dapat dilakukan gugatan ganti 

rugi merek terkenal. Untuk dapat dikatakan merek terkenal, harus ada bukti bahwa 

itu merek terkenal dan ada bukti putusan pengadilan. Merek terkenal ditandai 

dengan terdaftar dibeberapa negara, investasi ke merek tersebut, promosi secara 

besar-besaran, dan grafik penjualan. Tidak cukup hanya bukti administrasi 

pendaftaran. 

Selanjutnya mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh DJKI 

terhadap pemegang merek dari perbuatan passing off, Nova Susanti pada tanggal 

29 November 2019 mengatakan: 

“DJKI sebagai regulator dan pelaksana administrasi dibidang kekayaan 

intelektual, memberikan perlindungan kepada pemilik merek dari perbuatan 

passing off berupa menolak permohonan merek yang terindikasi memiliki 
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persamaan agar tidak bisa melakukan pemboncengan reputasi berdasar pada 

pasal 21 UU Merek dan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam proses 

pemeriksaan substantif.” 

Lebih lanjut Nova menjelaskan persamaan dapat dilihat secara seksama 

melalui bentuk, logo, huruf, pengucapan, dan gambar, melalui pengecekan database 

khusus internal milik DJKI yang berisi merek-merek yang telah terdaftar terlebih 

dahulu, untuk melindungi pemegang merek dari pihak ketiga yang berusaha 

melakukan permohonan dengan itikad tidak baik yang berusaha meniru-niru merek 

terdaftar.  DJKI melaksanakan tugas dan memberikan perlindungan sesuai dengan 

UU Merek, tidak boleh bertindak diluar itu. DJKI tidak ada fungsi pengawasan, 

pihak yang berkepentingan yang mengajukan gugatan, sebab DJKI hanya pelaksana 

administrasi. Apabila ada laporan penggunaan merek tanpa hak, ataupun perbuatan 

curang melakukan pemboncengan reputasi, pihak yang berkepentingan yang 

melakukan upaya hukum baik secara perdata ataupun pidana apabila haknya 

dilanggar. Sebab sifat delik dari merek adalah delik aduan.  

Nova Susanti pada tanggal 29 November 2019 mengatakan bentuk bantuan 

dari pihak DJKI kepada pemegang merek terdaftar apabila mereknya terkena 

perbuatan passing off pihak lain, dan sudah diajukan gugatan yaitu: 

“DJKI dapat memberikan keterangan sebagai saksi ahli, apabila dimintakan 

oleh penyidik. Para pihak boleh meminta DJKI sebagai saksi ahli, namun 

melalui pengadilan, sebab DJKI harus bersifat netral. “ 

Lebih lanjut Nova menjelaskan perbuatan passing off atau pemboncengan 

reputasi biasanya dilakukan terhadap merek barang atau jasa terkenal. Pemegang 

merek terkenal harus dapat membuktikan bahwa mereknya merupakan merek 

terkenal dengan bukti putusan pengadilan, selain itu merek terkenal ditandai dengan 
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terdaftar dibeberapa negara, investasi ke merek tersebut, promosi secara besar-

besaran, dan grafik penjualan. 

 Dengan adanya pengaduan dari konsumen dengan nomor pengaduan 

konsumen 57/PNG/VYLKI/2019. Dimana konsumen salah membeli produk cctv, 

konsumen mengira produk yang dibelinya adalah keluaran SONY tipe Carl Zeiss, 

ternyata produk yang dibelinya bermerek Carl Zeis dari produsen berbeda, maka 

DJKI belum benar-benar melaksanakan amanat pasal 21 UU Merek, hal ini dapat 

membuat konsumen kebingungan dan terganggu. Seperti dalam hasil wawancara 

konsumen bernama Aprillia Nurul Mulyana pada tanggal 18 Desember 2019 

tentang dua merek yang beredar dipasaran yang memiliki nama yang hampir sama: 

“Aku terganggu, apalagi kalo kemasan nya sama persis, dan namanya juga 

sama, bisa salah ambil barang, dari kualitas juga beda, apalagi kalo makanan 

rasanya bakal beda.” 

Merek memiliki arti penting bagi pengusaha, melalui merek suatu usaha dapat 

tumbuh dan berkembang pesat, sebab dalam sebuah merek terdapat citra dan 

kepercayaan masyarakat mengenai kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

pelaku usaha. Didalamnya juga terdapat jerih payah pelaku usaha dalam 

membesarkan nama mereknya dimasyarakat melalui promosi. Namun, sebuah 

merek dapat hancur apabila tidak didaftarkan, merek tersebut tidak akan mendapat 

hak eksklusif dan mendapat perlindungan. Untuk itu pendaftaran merek sangat 

penting, sebab merek terdapat memberikan hak eksklusif yaitu memakai merek itu 

sendiri, dan melarang pihak ketiga memakai merek tersebut tanpa seizin pemilik. 

Selain itu hak eksklusif bisa dalam bentuk melesensikan merek tersebut, maupun 

perikatan apapun yang diperbolehkan undang-undang. 
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Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak DJKI berdasar pada  

Undang-Undang. DJKI tidak memiliki fungsi pengawasan, DJKI hanya pelaksana 

administrasi dibidang kekayaan intelektual. Bentuk perlindungan hukum yang 

dapat diberikan DJKI kepada pemegang merek yaitu dalam pemeriksaan substantif 

mengacu pada pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis.  

Pasal 20 mengatakan merek tidak dapat terdaftar jika bertentangan dengan 

ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau 

ketertiban umum; sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan 

atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; memuat unsur yang dapat menyesatkan 

masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang 

dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas 

tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis; memuat 

keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan 

atau jasa yang diproduksi; tidak merniliki daya pembeda; dan / atau merupakan 

nama umum dan./atau lambang milik umum.  

Sedangkan dalam Pasal 21 ayat (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut 

mernpunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek 

terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk 

barang atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa 

sejenis atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan; dan Indikasi Geografis 

terdaftar. Dalam ayat (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut merupakan atau 

menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan 

hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 
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merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang 

atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun 

internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau 

merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang 

digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis 

dari pihak yang berwenang. Dalam ayat (3) menjelaskan permohonan ditolak jika 

diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.  

Undang-Undang Merek tidak menjelaskan secara langsung mengenai passing 

off, tetapi dapat ditafsirkan dengan ketentuan yang ada pada pasal 21 UU Merek. 

Indikasi suatu merek melakukan passing off yaitu memirip-miripkan merek nya 

dengan merek terdaftar dan terkenal untuk barang atau jasa sejenis, yang dilakukan 

dengan itikad tidak baik, yaitu agar publik sebagai seorang konsumen mengalami 

kebingungan dan kesalahan dalam memilih produk sejenis, mengira bahwa produk 

yang dipilihnya berasal dari pelaku usaha yang sama ataupun berafiliasi dengannya. 

Dalam dinamika hukum mengatakan indikator pemohon yang beritikad baik adalah 

pemohon yang melakukan pendaftaran merek secara jujur, tanpa ada niat untuk 

melakukan pemboncengan, meniru, atau menjiplak merek terkenal pihak lain demi 

kepentingan usahanya, yang mengakibatkan kerugian pihak lain yang dibonceng 

itu, yang mengakibatkan persaingan usaha curang, mengecoh, dan menyesatkan 

konsumen (Mardianto, 2010: 44). 

Bentuk perlindungan hukum DJKI bagi pemegang merek dari perbuatan 

passing off yang dapat menimbulkan public misleading yaitu menolak segala 

permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 

terdaftar dan merek terkenal untuk barang atau sejenis ataupun tidak sejenis. Untuk 
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barang tidak sejenis ditentukan dari sifat barang dan jasa, tujuan dan metode 

penggunaan barang, komplementaris barang dan/atau jasa, kompetisi barang 

dan/atau jasa, saluran distribusi barang dan/atau jasa, konsumen yang relevan, dan 

asal produksi barang dan/atau jasa (Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek). 

Namun kenyataan dilapangan, masih ditemukan merek dengan nama yang 

hampir mirip begitupun dengan cara pengucapannya, maka yang dapat dilakukan 

pemegang merek terdaftar untuk melindungi haknya dari perbuatan passing off 

yang dapat menimbulkan public misleading yaitu, apabila DJKI telah meloloskan 

permohonan merek yang menyerupai merek terdaftar dan terkenal milik pihak lain, 

dan terbukti beritikad tidak baik, maka dapat dilakukan pembatalan merek melalui 

pengadilan dengan bukti-bukti. Pemilik merek terkenal dapat membuktikan unsur 

itikad tidak baik dengan membuktikan merek miliknya merupakan merek terdaftar 

lebih dahulu, mereknya diketahui masyarakat dengan banyaknya investasi ke merek 

tersebut, promosi secara besar-besaran, dan grafik penjualan. 

Apabila dalam pemeriksaan substantif tidak ada merek yang memiliki 

persamaan, maka akan diproses ke pemberian hak atas merek dengan 

dikeluarkannya sertifikat. Dengan demikian pemegang hak atas merek memiliki 

hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan produksi dan atau 

perdagangan, dan melarang pihak ketiga untuk menggunakan mereknya tanpa 

seizin pemilik merek, sesuai dengan perlindungan yang diberikan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.  



89 
 

 
 

Dengan hak yang dimilikinya pemilik merek bisa melakukan upaya hukum baik 

secara perdata ataupun pidana apabila haknya dilanggar. Untuk penegakkan 

perlindungan hukum dari hak eksklusif yang telah diberikan, kembali kepada 

pemegang hak merek, apabila ada yang memakai merek nya tanpa seizin dapat 

dilakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana, karena sifat delik dari 

merek adalah delik aduan. Sedangkan dari pihak DJKI nya dapat memberikan 

keterangan sebagai saksi ahli, apabila dimintakan oleh penyidik.  

Dikemudian hari apabila ditemukan bahwa DJKI melakukan human error dan 

meloloskan permohonan merek yang menyerupai merek terdaftar dan terkenal 

milik pihak lain, dan terbukti beritikad tidak baik, setelah diterbitkannya sertifikat 

merek, dengan adanya keberatan dan gugatan dari pihak lain, maka dapat dilakukan 

pembatalan merek apabila ada oposisi dari pihak ketiga melalui pengadilan dengan 

bukti-bukti. Pemilik merek terkenal dapat membuktikan unsur itikad tidak baik 

dengan membuktikan merek miliknya merupakan merek terdaftar lebih dahulu, 

mereknya diketahui masyarakat dengan banyaknya investasi ke merek tersebut, 

promosi secara besar-besaran, dan grafik penjualan. 

Human error yang dilakukan oleh DJKI, dengan adanya dua merek terdaftar 

yang terindikasi sama, maka yang harus melakukan pembatalan merek adalah pihak 

yang berkepentingan, tidak bisa DJKI yang membatalkan. Apabila human error 

dilaksanakan dengan sengaja oleh DJKI, ada inspektorat  yang memeriksa, dengan 

adanya laporan mal administrasi, apabila terbukti akan diberikan sanksi, dan untuk 

pertanggungjawaban ke pemilik mereknya tidak ada, hanya menerima hukuman in 

person. 
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4.1.5. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Passing Off Yang   

Menimbulkan  Public Misleading Di Indonesia 

Pemboncengan reputasi merupakan perbuatan tidak cerdas yang dilakukan 

oleh pelaku usaha, kecerdasan untuk membuat usaha nya berdiri tegak sangat 

minim. Hanya untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara cepat, pelaku usaha 

meengelabui dan menipu konsumen dengan menggunakan merek yang hampir 

mirip dengan merek terkenal lain, membuat seolah-olah barang atau jasa tersebut 

merupakan barang atau jasa yang berasal dari pelaku usaha yang sudah memiliki 

citra baik dimasyarakat, produsen yang sama, maupun perusahaan yang sama. 

Tentu hal ini sangat merugikan konsumen, konsumen mengeluarkan uang yang 

tidak sebanding dengan kualitas yang didapatkan. 

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu 

hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi 

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, hak 

untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 

(Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). 

Artinya jika pelaku usaha melakukan perbuatan pemboncengan reputasi atau yang 

dikenal dengan passing off, hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. 

Sebab dalam merek mempunyai fungsi untuk memberi tanda pengenal barang, 

membedakan barang pelaku usaha yang satu dengan yang lain. (Sulastri, dkk., 

2018: 162) 
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Pelaku usaha menyalahgunakan kepercayaan konsumen dan memanfaatkan 

ketidakberdayaan konsumen, dengan memirip-miripkan merek produknya yang 

dapat menimbulkan kekeliruan publik, dengan produk yang dimiliki pelaku usaha 

lain yang lebih terkenal dan citra yang baik, hanya demi profit pribadi. Konsumen 

memerlukan perlindungan dari perbuatan curang seperti passing off, yang dapat 

menimbulkan kesesatan dalam memilih produk. Salah satu lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI).  

Terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan YLKI kepada konsumen 

yang mengalami public misleading akibat perbuatan passing off , Sularsi Pengurus 

Harian YLKI pada tanggal 11 Desember 2019 dalam wawancara dengan peneliti 

mengatakan bahwa dalam UU Perlindungan Konsumen tidak membahas mengenai 

masalah passing off, namun YLKI tetap melakukan perlindungan berdasarkan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berupa memberikan informasi, 

memberikan konsultasi dan menerima pengaduan, memberikan nasihat atau saran, 

untuk public misleading YLKI memberikan saran apabila ada konsumen yang 

menelpon dan menanyakan apakah benar produk ini milik perusahaan terkait, 

berkerja sama dengan instansi terkait, membantu konsumen, serta melakukan 

pengawasan dan hasilnya diberikan ke lembaga terkait yang memiliki kewenangan, 

misalnya ditemukan pelanggaran dibidang makanan maka akan diberitahukan 

kepada BPOM dan BPOM yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan. 
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Lebih lanjut Sularsi mengatakan mengenai perlindungan dan penyelesaian 

kasus yang ditangani YLKI mengenai public misleading, akibat merek yang 

memiliki persamaan dengan merek lain yang beredar dipasaran, yaitu: 

“Menerima dan menanggapi pengaduan dari konsumen dengan nomor 

pengaduan konsumen 57/PNG/VYLKI/2019. Dimana konsumen salah 

membeli produk cctv, konsumen mengira produk yang dibelinya adalah 

keluaran SONY tipe Carl Zeiss, ternyata produk yang dibelinya bermerek 

Carl Zeis dari produsen berbeda. Penyelesaian yang dilakukan YLKI adalah 

memproses pengaduan konsumen tersebut dengan mengirimkan surat kepada 

pelaku usaha, menyuruh untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, atau 

penggantian kepada konsumen. Namun, pelaku usaha tidak kunjung 

merespon YLKI, dan hanya memberikan jawaban kepada konsumen. 

Jawaban yang diberikan tidak menyelesaikan permasalahan, akhirnya 

konsumen membawa permasalahan ini ke BPSK untuk diselesaikan.” 

 Sularsi juga menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, tidak ada kewajiban bahwa YLKI harus 

menyelesaikan kasus, karena ada badan yang sudah ditunjuk untuk menyelesaikan 

kasus, sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu BPSK. Untuk YLKI 

sebenernya tidak punya kewajiban untuk menyelesaikan, tetapi apabila konsumen 

meminta untuk penyelesaian kasus akan diselesaikan. Sebab sejak YLKI lahir tahun 

1973, citra yang ada dimasyarakat adalah YLKI ada untuk menyelesaikan sengketa. 

Bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian kasus yang diberikan oleh YLKI 

kepada konsumen, yaitu konsumen dapat melakukan pengaduan mengenai 

masalahnya ke YLKI melalui telepon, surat, email, layanan pengaduan, online, dan 

datang langsung ke YLKI. Dari 5 kategori tersebut ada konsumen yang hanya 

meminta informasi mengenai merek tertentu apakah benar itu produsennya, 

ataupun meminta nasihat mengenai penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha, 

dan langsung dijawab oleh YLKI. 
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Sularsi pada tanggal 11 Desember 2019 dalam wawancara mengatakan YLKI 

juga menangani apabila ada konsumen yang menginginkan pemberian ganti rugi 

oleh pelaku usaha, yaitu: 

“YLKI akan meminta klarifikasi kedua belah pihak. Klarifikasi yang diminta 

YLKI adalah apa benar pihak itu merupakan konsumen dari toko tersebut, 

jadi YLKI merupakan pihak netral yang tidak menambah ataupun 

mengurangi informasi. Dan apabila penjual telah menjawab surat dari YLKI, 

YLKI tidak langsung percaya apa yang dijawab pelaku usaha, YLKI 

mengkonfirmasi juga dari pihak konsumen apakah benar atau tidak. Apabila 

konsumen mengatakan tidak seperti apa yang dikatakan pelaku usaha, 

misalkan mendapat jawaban namun tidak mendapat ganti kerugian, maka 

YLKI akan mempertemukan kedua belah pihak berdasarkan data-data yang 

telah ada, dan YLKI akan memberikan mediasi serta yang menjadi mediator 

adalah YLKI. Hasil mediasi biasanya sepakat untuk penggantian barang 

ataupun pengembalian uang. Untuk kasus elektronik kebanyakan selesai 

dengan penggantian barang.” 

Lebih lanjut Sularsi menjelaskan sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang 

perlindungan konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 

atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang 

diperdagangkan. Ganti rugi bisa berupa pengembalian uang atau penggantian 

barang. Konsumen dapat meminta bantuan kepada YLKI untung menengahi 

masalah tersebut dengan menghubungi YLKI melalui telepon, surat, email, layanan 

pengaduan, online, dan datang langsung ke YLKI. YLKI akan memproses 

pengaduan dengan melihat data-data permasalahan, apabila cukup seperti ada data 

transaksi, kwitansi, ada barang, dan komunikasi apa saja yang dilakukan dengan 

penjual sudah cukup, maka YLKI akan mengirim surat kepada pelaku usaha yaitu 

teguran untuk melakukan penyelesaian dengan konsumen. YLKI mengirim surat 

tidak hanya ke pelaku usaha saja, tetapi juga ke instansi terkait yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan suatu pengawasan, misalnya memberitahukan 

distributor yang bermasalah ke perusahaan, ataupun mengirimkan ke asosiasi 
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apabila ada, ataupun kementrian perdagangan. Sebab yang memiliki kewenangan 

untuk melakukan adalah instansi terkait, YLKI tidak memiliki kewenangan untuk 

itu. YLKI hanya memiliki  kewenangan untuk meminta klarifikasi dari yang 

bersangkutan, sebab apa yang disampaikan konsumen bisa jadi benar, bisa jadi 

keliru. Namun YLKI dalam melakukan tindakan mendengar dari sisi konsumen 

terlebih dahulu.  

 Mengenai penarikan ataupun larangan edar bagi produk yang memakai 

merek menyerupai dengan merek lain, Sularsi pada tanggal 11 Desember 2019 

dalam wawancara mengatakan: 

“Untuk penarikan produk yang memiliki merek hampir sama belum ada, 

tetapi kalau produknya cacat, ada yang ditarik. Untuk merek yang hampir 

sama tidak dapat dilakukan penarikan, sebab dalam pengajuan pendaftaran 

mereknya legal, yang salah adalah pemerintah yang mengabulkan. Yang 

sangat dirugikan adalah konsumen, pelaku usaha menyalahgunakan 

kepercayaan konsumen, memanfaatkan ketidaktauan konsumen. Disinilah 

konsumen yang harus mencari tau apa perusahaannya, produsen nya siapa, 

dan sebagainya agar kita tidak keliru”. 

Kasus public misleading yang terjadi akibat merek yang memiliki persamaan 

dengan merek lain yang beredar dipasaran pernah ditangani oleh YLKI, yaitu 

dengan nomor pengaduan konsumen 57/PNG/VYLKI/2019, yang telah penulis 

jabarkan diatas sejalan dengan pemikiran konsumen yang penulis wawancarai pada 

tanggal 18 Desember 2019, narasumber yang bernama Mauliani Cahyaning Lintang 

mengatakan apabila terdapat dua merek yang beredar dipasaran yang memiliki 

nama yang hampir sama, dapat mengganggu dan membuat bingung sebab sebagai 

konsumen bisa saja salah memilih produk, karena dari fisik nya saja sudah mirip, 

dan juga kita sebagai konsumen bisa mengira produknya dikeluarkan dari 



95 
 

 
 

perusahan yang sama. Hal-hal kaya seperti itu membuat bingung, dan membuat rugi 

apabila barang yang didapat tidak sesuai kualitas.  

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai konsumen bernama Herlina 

Siswandani tentang merek-merek yang beredar dipasaran dan memiliki nama yang 

hampir sama, menurut Herlina kalau ada barang dipasaran yang nama dan kemasan 

nya hampir-hampir mirip, untuk makanan tidak membuat bingung dan tidak susah 

membedakan. Tetapi untuk barang, seperti jilbab susah bedainnya dan rada 

bingung, mana yang asli atau tidak. 

Penulis juga mewawancarai konsumen bernama Nilam Putri pada tanggal 18 

Desember 2019 tentang yang menjadi dasar pertimbangan membeli produk dan 

juga merek yang memiliki kemasan hampir mirip dengan merek terkenal: 

“Sebelum membeli produk, saya mendengarkan saran orang tentang merek 

tertentu, melihat apakah merek itu terkenal dan berapa lama merek itu 

bertahan dipasaran. Untuk merek belum terkenal dan baru dengar, tidak akan 

beli produk itu. Untuk barang yang kemasan nya dimirip-miripin sama merek 

terkenal lain, liat nya kesel gitu, terganggu, karena bikin bingung.” 

Penulis mewawancarai konsumen selanjutnya bernama Aprillia Nurul 

Mulyana pada tanggal 18 Desember 2019 tentang dua merek yang beredar 

dipasaran yang memiliki nama yang hampir sama: 

“Aku terganggu, apalagi kalo kemasan nya sama persis, dan namanya juga 

sama, bisa salah ambil barang, dari kualitas juga beda, apalagi kalo makanan 

rasanya bakal beda.” 

Konsumen bernama Ratna Wijayanti dan Mifta Qoirun Nisa Arifin pada 

wawancara tanggal 18 Desember 2019 mengatakan tentang merek yang 

mempengaruhi penilaian atas barang: 
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“Merek mempengaruhi atas kualitas dan terpercaya, merek yang sudah 

terkenal, memang harganya lebih mahal, tetapi bisa dipakai lama dan awet. 

Kalau merek-merek yang tidak terkenal, belum ada kualitas jaminan, lebih 

cepat rusak biasanya.” 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan YLKI kepada konsumen dari 

perbuatan passing off yang menimbulkan misleading yaitu menyebarkan informasi 

dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian 

konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, memberikan nasehat kepada 

konsumen yang memerlukannya, misal mengenai produsen barang, bekerja sama 

dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, 

membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan 

atas pengaduan konsumen dan melakukan pengawasan bersama pemerintah dan 

masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. 

Apabila konsumen telah salah memilih dan membeli produk akibat merek 

dan kemasan yang menyerupai dengan merek terkenal, maka konsumen dapat 

mengadu kepada: 

1. Konsumen mengadu ditempat mereka membeli, bisa ke toko, retailnya untuk 

produk barang atau jasa, untuk meminta pengembalian dana atau penggantian 

barang. 

2. Konsumen bisa langsung mendatangi produsen (pembuat produk), untuk 

melaporkan distributornya dan meminta penggantian barang atau pengembalian 

dana, misalkan untuk elektornik bisa mendatangi PT nya, atau ke importirnya 

apabila tidak ada perusahaannya di Indonesia. 

3. Apabila tidak mendapat respon positif pelaku usaha, konsumen dapat 

melakukan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 
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dan LPKSM (Lembaga Perlindungn Konsumen Swadaya Masyarakat) salah 

satunya YLKI. Sebab tugas LPKSM dalam pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan 

Konsumen yaitu menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan 

kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; memberikan nasehat kepada konsumen 

yang memerlukannya; bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya 

mewujudkan perlindungan konsumen; membantu konsumen dalam 

memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan 

konsumen dan melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat 

terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. 

4. Melakukan pengaduan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) 

yang berada ditingkat II atau Provinsi. 

5. Dapat melakukan pengaduan ke Direktorat Perlindungan Konsumen Dan 

Perdagangan. 

6. Apabila semua langkah pengaduan tidak membuahkan hasil, langkah terakhir 

yaitu melakukan penuntutan ke Pengadilan Negeri. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Passing Off 

Terkait Public Misleading Di Indonesia 

Merek merupakan hasil kekayaan intelektual yang didalamnya terdapat 

hasil pikiran, tenaga, waktu, dan juga dana yang dikeluarkan untuk melakukan 
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promosi terhadap mereknya, agar dikenal oleh masyarakat. Merek memiliki nilai 

ekonomis bagi produsen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan 

produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, dan juga untuk 

membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran. (Quintina, 2009:10). 

Didalam merek terdapat citra perusahaan atas kualitas barang atau jasa yang 

dihasilkan, sehingga merek merupakan ujung tombak penilaian oleh masyarakat 

terhadap citra perusahaan dan barang atau jasa yang dihasilkan. Untuk itulah merek 

perlu dilindungi, yaitu dengan melalui pendaftaran merek, dan merek yang terdaftar 

diberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek nya dalam kegiatan produksi 

dan pemasaran barang atau jasa, serta melarang pihak lain untuk menggunakan 

mereknya, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap mereknya dapat diajukan 

gugatan maupun tuntutan. 

Public Misleading merupakan kesalahan publik dalam memilih suatu 

produk, yang dapat terjadi karena merek yang hampir sama untuk dua barang 

ataupun jasa sejenis. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek lain dengan itikad tidak baik (pemboncengan), 

merupakan suatu bentuk kecurangan dalam perdagangan. Melakukan 

pemboncengan reputasi (passing off) merupakan perbuatan curang dengan itikad 

tidak baik seseorang ataupun pengusaha, untuk mendompleng produk baru dengan 

menebeng nama dengan merek yang dimiliki pihak lain yang sudah terkenal dan 

dipercaya lebih dahulu dikalangan masyarakat. 

 Pemboncengan reputasi atau dikenal dengan passing off merupakan 

perbuatan yang sangat merugikan pemilik merek. Pemilik merek telah 

mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan uang untuk membuat dan membangun 
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citra merek yang baik dimasyarakat, dengan berbagai upaya dan promosi. Setelah 

berhasil membangun citra yang baik dimasyarakat, suatu merek akan menjadi 

terkenal dan memberikan keuntungan bagi pemilik merek, di lain hal merek yang 

terkenal memberikan peluang bagi pihak lain untuk melakukan perbuatan curang 

dengan memirip-miripkan merek nya dengan merek yang sudah terkenal terlebih 

dahulu, dengan niatan agar pembeli terkecoh dan berfikir bahwa produk tersebut 

berasal dari pihak yang sama, sehingga menimbulkan public misleading. 

Passing off adalah tindakan yang mencoba untuk memperoleh keuntungan 

dengan jalan pintas dan dilakukan dengan segala cara untuk melanggar etika bisnis, 

norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan ini dilakukan dengan “membonceng” 

nama dari merek yang telah memiliki reputasi baik dan dilakukan dengan tidak 

adanya itikad baik (goodwill). Terdapat tiga elemen dalam tindakan passing off 

yaitu elemen pertama adalah dengan adanya reputasi bisnis yang baik dimata publik 

yang dimiliki oleh pelaku usaha dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh 

umum. Pada elemen passing off yang kedua yaitu adanya misrepresentasi, dalam 

hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila 

ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama, publik akan dapat dengan 

mudah terkecoh (public misleading) atau terjadi kebingungan (confusion) dalam 

memilih produk yang diinginkan.  

Selanjutnya, elemen passing off yang ketiga yaitu terdapatnya kerugian 

yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang 

dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik, menggunakan merek yang 

mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut dapat menimbulkan 

kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (public misleading) yang dapat 
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merugikan pemilik merek (pelaku usaha) dan juga konsumen (Kurniasih, 2008:3). 

Konsumen yang mengalami kekeliruan dalam memilih produk akan kecewa karena 

mendapatkan kualitas yang tidak sesuai dari produk yang biasa dibelinya. Tentu hal 

ini merugikan pemilik merek karena menurunkan reputasi baik terhadap merek 

yang  sudah dibangunnya dengan banyak hal yang telah dikorbankan. 

Dasar hukum pengaturan passing off di Indonesia saat ini belum ada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai passing off, 

dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016 dalam 

Pasal 21 ayat (1) hanya mengatur mengenai permohonan pendaftaran merek 

terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan 

merek yang sudah terdaftar ataupun terkenal untuk produk sejenis harus ditolak, 

dan pada Pasal 21 ayat (3) permohonan harus ditolak jika diajukan oleh pemohon 

yang beritikad tidak baik. Terminologi persamaan pada pokoknya secara 

keseluruhan diatur dalam pasal Pasal 15 ayat (1) TRIPs yaitu tiap tanda atau 

kombinasi apa pun dari tanda, yang dapat membedakan barang atau jasa suatu 

perusahaan dengan perusahaan lain, dapat menjadi merek dagang. Tanda-tanda 

tersebut, dapat berupa kata-kata termasuk nama pribadi, huruf-huruf, angka-angka, 

elemen-elemen figuratif dan kombinasi dari warna, kombinasi dari tanda-tanda 

tersebut dapat menjadi merek dagang jika disetujui dalam pendaftaran merek 

dagang. Tanda-tanda yang dibuat harus dapat secara langsung menjadi pembeda 

barang atau jasa lain yang sejenis. Para pendaftar merek harus dapat mendaftarkan 

mereknya sesuai dengana kriteria dalam pendaftaran merek, yaitu bahwa merek 

yang didaftarkan memiliki tanda-tanda yang terlihat dengan jelas memiliki daya 

pembeda. 



101 
 

 
 

Penilaian persamaan pada pokoknya terdapat dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, 

yaitu dilakukan dengan memperhatikan kemiripan unsur dominan yang ada antara 

merek yang satu dengan yang lainnya, yang menimbulkan kesan adanya persamaan, 

baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, bunyi 

ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. 

Kriteria merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menurut 

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusannya nomor 279 PK/1992 

tanggal 6 Januari 1998 yaitu: 

1. Sama bentuk (Similiarity of Form) yaitu merek yang memiliki bentuk logo 

yang mirip, sebagai contoh logo lidah “stones”; 

2. Sama komposisi (Similiarity of Composition) yaitu merek yang memiliki 

persamaan komposisi, baik warna, desain, yang mempengaruhi visual 

sebagai contoh oreo dan gorio; 

3. Sama kombinasi (Similiarity of Combination) yaitu merek yang memiliki 

persamaan dalam penamaan, istilah, tanda, simbol, desain ataupun 

gabungan diantaranya yang membentuk suatu persamaan kombinasi seperti 

merek adidas; 

4. Sama elemen (Similiarity of Elements) yaitu memiliki persamaan nama 

yang mudah diucapkan dan diingat oleh konsumen, warna, gambar, karakter 

merek, slogan, maupun packaging yang merupakan semua elemen dalam 

membangun merek seperti Indomart; 
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5. Persamaan bunyi (Sound Similiarity) yaitu memiliki persamaan ketika 

dibunyikan seperti merek AION dan AEON; 

6. Persamaan ucapan (Phonetic Similiarity) yaitu merek yang meniru pelafalan 

ucapan suatu merek terkenal, sebagai contoh yaitu pelaku usaha yang 

curang memakai merek dengan nama Lui Vitong, yang meniru-niru merek 

Louis Vuitton, walaupun tulisan berbeda, tetapi memiliki pengucapan yang 

sama; 

7. Persamaan penampilan (Similiarity in Appreance) yaitu memiliki 

persamaan tampilan baik design, bentuk, warna, ataupun kombinasi 

diantaranya yang memberikan sebuah persamaan penampilan. Seperti 

merek DUNKIN’ DONUTS vs DONATS’ DONUTS di Yogyakarta. 

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, menemukan adanya 

ketidakselarasan antara hasil wawancara dengan DJKI dan putusan yang 

dikeluarkan oleh pihak DJKI. Dalam wawancara DJKI tidak akan menerima 

permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan merek terkenal dan terdaftar untuk barang sejenis maupun tidak sejenis, 

karena potensi menimbulkan mislead. Namun, dalam Putusan Komisi Banding 

Merek yang dikeluarkan DJKI Nomor: 340/KBM/HKI/2017. Namun, Putusan 

Komisi Banding Merek Nomor : 340/KBM/HKI/2017 mengabulkan permohonan 

pendaftaran merek AEON untuk jenis barang dalam kelas 24. Padahal telah ada 

merek AION milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan nomor 

daftar IDM000038913 untuk kelas barang sejenis yaitu kelas 24. 



103 
 

 
 

AEON mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan nomor agenda 

D002014042039 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 24, berupa bahan 

untuk penggunaan tekstil, kain untuk kaus kaki, bahan tekstil bukan hasil tenunan, 

kain yang tak menyerap minyak untuk digunakan sebagai taplak meja, kain tempel 

selain untuk keperluan tulis menulis, bahan plastik pengganti bahan kain, kain 

elastis penggunaan tekstil, bahan penyaring dari tekstil, produk keperluan rumah 

tangga terbuat dari kain termasuk handuk, sapu tangan, penutup perabot dari tekstil, 

kelambu nyamuk, sprei, perlengkapan tempat tidur, penutup tempat tidur, sarung 

bantal, selimut, serbet meja dari kain, tirai shower, bendera bukan dari kertas, 

penutup tempat duduk kakus yang terpasang dari kain, penutup kursi dari tekstil, 

hiasan dinding dari tekstil, tirai dari tekstil atau plastik, roda geser meja, tirai tebal, 

kain selimut, tirai untuk acara seremonial, kain meja bilyar, etiket dari kain, dan 

selimut tebal dari kapas. 

Pendaftaran merek AEON pada mulanya ditolak, berdasarkan surat 

pemberitahuan penolakan tanggal 18 April 2017, karena mempunyai persamaan 

pada pokoknya dengan merek kelas 24 yang telah terdaftar yaitu AION, berupa kain 

serat sintetis, lakan, bahan tekstil bukan hasil tenunan, kain yang tak menyerap 

minyak/kain layar (untuk digunakan sebagai taplak meja), kain tempel selain untuk 

keperluan tulis menulis, kain yang dilapisi vinyl, kain yang dimasukkan unsur karet, 

bahan kain dari kulit binatang tiruan, bahan-bahan penyaring dari tekstil, handuk, 

sapu tangan, lembaran tempat tidur, sarung bantal, serbet meja dari kain, handuk 

dapur (cuci piring), handuk terbuat dari spon alkohol polyvinyl (pva), dan kain lap. 

Pihak AEON kemudian mengajukan surat permintaan banding dan diterima 

oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 1 Agustus 2017. 
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Kemudian keluar hasil putusan komisi banding merek Nomor 340/HKI/2017 yang 

mengabulkan permohonan banding pihak AEON untuk seluruhnya dan melakukan 

pengumuman atas pendaftaran merek, dengan alasan kedua merek tersebut dapat 

dibedakan dan tidak memiliki persamaan visual baik mengenai bentuk, tampilan, 

cara penempatan, cara penulisan, dan susunan huruf atau kombinasi unsur-unsur 

tersebut maupun secara bunyi ucapan pada unsur yang utama atau dominan. 

Putusan DJKI yang mengabulkan permohonan merek AEON, 

mengingatkan penulis dengan kasus merek “Natasha”. Dimana dr. Fredi Setyawan 

pemilik merek terdaftar “Natasha” dengan nomor pendaftaran 540373 tertanggal 10 

Juni 2002 untuk kelas jenis 44,  menggugat Then Gek Tjoe pemilik merek terdaftar 

“Natasha Skin Care”, dengan nomor pendaftaran IDM000185727 tertanggal 28 

November 2008 untuk barang kelas 3. Kedua merek tersebut tidak dimiliki dalam 

pihak yang sama dan berlainan. Merek “Natasha” dengan merek “Natasha 

Skincare” meskipun jenis barang yang dilindungi berbeda, namun sama-sama 

bergerak dibidang kecantikan. Dr. Fredi Setyawan pemilik merek terdaftar 

“Natasha”, ketika ingin mengajukan permohonan pendaftaran produk Natasha 

untuk kelas 3 ditolak, karena telah dipakai pihak lain. Hal ini sangat merugikan 

pemegang merek “Natasha”, selain karena tidak bisa melakukan pendaftaran untuk 

barang jenis kelas 3, juga perbuatan DJKI yang meloloskan merek “Natasha Skin 

Care” tidak berdasarkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang 

Merek. 

Perbuatan DJKI yang meloloskan merek AEON dan Natasha Skincare, 

tidak sejalan dengan perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa. Pencegahan sengketa dilakukan dengan cara 
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pendaftaran merek, dengan didaftarkan nya merek akan diberikan hak khusus oleh 

negara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kepada pemilik merek terdaftar 

sejak tanggal penerimaan. Merek “AION” dan “Natasha”, telah terdaftar terlebih 

dahulu dan memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak lain memakai merek 

tanpa seizin dari nya, dan mencegah pelaku usaha lain melakukan perbuatan 

passing off. 

Perbuatan DJKI yang meloloskan pendaftaran merek AEON, meskipun 

telah ada merek AION yang telah terdaftar dan terkenal terlebih dahulu untuk jenis 

kelas barang yang sama, yaitu kelas 24, dan meloloskan permohonan merek 

Natasha Skincare, meskipun telah ada merek Natasha yang sudah terkenal dan 

terdaftar terlebih dahulu, tidak sejalan dengan perlindungan hukum preventif yaitu 

mencegah terjadinya sengketa dengan melakukan pendaftaran merek dan memiliki 

hak eksklusif. Kedua kasus merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berlainan dan 

tidak berafiliasi, tentu saja terjadi sengketa. Merek terdaftar “Natasha”, ketika ingin 

mengajukan permohonan pendaftaran produk Natasha untuk kelas 3 ditolak, karena 

telah dipakai pihak “Natasha Skincare”. Tentu hal ini menimbulkan sengketa, dan 

hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang merek terdaftar pertama untuk 

mencegah perbuatan passing off pelaku usaha lain menjadi percuma, karena DJKI 

meloloskan permohonan merek yang meniru-niru tersebut, yang mana hal ini tidak 

sesuai dengan perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah terjadinya 

sengketa. 

Perbuatan DJKI yang meloloskan kedua merek tersebut juga tidak 

mencerminkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 21 ayat (1) dan ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
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yang menyatakan permohonan merek ditolak jika memiliki persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar milik pihak lain 

ataupun dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, 

merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis atau tidak sejenis 

yang memenuhi persyaratan tertentu, dan diajukan dengan itikad tidak baik. 

Penilaian persamaan pada pokoknya terdapat dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, 

yaitu dilakukan dengan memperhatikan kemiripan unsur dominan yang ada antara 

merek yang satu dengan yang lainnya, yang menimbulkan kesan adanya persamaan, 

baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, bunyi 

ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut 

Permohonan merek AEON memiliki persamaan cara penempatan, 

penulisan, dan ucapan dengan merek AION. Dimana kedua merek tersebut hanya 

berbeda satu huruf saja, dan kedua merek tersebut melindungi jenis barang yang 

sama, yaitu dalam kelas 24, mempunyai persamaan  dalam sifat, cara pembuatan, 

dan penggunaan dengan merek AION yang telah terdaftar dan terkenal lebih dahulu 

untuk jenis barang kelas 24. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis 

barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis 

dan karena kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda, tidak 

berhubungan satu sama lain, dan berlainan dapat menimbulkan kekeliruan publik 

atau public misleading. Merek AEON yang melakukan pendaftaran, dengan 

memirip-miripkan namanya dengan merek AION yang telah terdaftar dan terkenal 

lebih dahulu, adanya motif itikad tidak baik, karena mempunyai persamaan pada 

pokoknya dengan merek AION yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang 
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sejenis, dan merek AEON dapat melakukan perbuatan pemboncengan reputasi 

(passing off) kepada merek AION yang telah terkenal lebih dulu di Indonesia yang 

dilakukan dengan memirip-miripkan merek. 

 Perlindungan hukum pemegang merek dari perbuatan passing off sangat 

diperlukan, agar tidak terjadi public misleading yang dapat mengakibatkan 

turunnya citra barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menyatakan 

secara terang mengenai passing off, namun dapat dikaitkan dengan Pasal 20 huruf 

c, serta Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3). Dalam Pasal 20 huruf c menyatakakan merek 

tidak dapat didaftar jika memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang 

asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang 

dilindungi untuk barang atau jasa sejenis. Seperti pada kasus AEON dan Natasha 

Skincare, kedua merek tersebut seharusnya tidak dapat didaftar, karena kedua 

merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat yaitu 

masyarakat akan mengira produk yang dihasilkan dari kedua merek tersebut 

merupakan produk dengan kualitas yang sama yang dimiliki oleh pelaku usaha 

merek AION dan Natasha yang sudah lebih dulu terdaftar dan terkenal. 

 Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan permohonan merek ditolak jika 

memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah 

terdaftar milik pihak lain ataupun dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk 

barang atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa 

sejenis atau tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 21 ayat (3) 
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menyatakan permohonan merek ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad 

tidak baik. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh AEON seharusnya 

ditolak oleh DJKI karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek AION, 

dan juga kedua merek tersebut juga melindungi barang dengan jenis kelas yang 

sama, yaitu 24. Merek AION dengan AEON memiliki pengucapan yang hampir 

sama, meskipun menurut DJKI merek AION dan AEON memiliki konsep yang 

berbeda. Secara susunan huruf kedua merek tersebut hanya memiliki perbedaan 

satu huruf. Disini juga terdapat persamaan barang yang dilindungi antara merek 

AION dengan AEON yaitu bahan tekstil bukan hasil tenunan, kain yang tak 

menyerap minyak untuk digunakan sebagai taplak meja, kain tempel selain untuk 

keperluan tulis menulis, bahan penyaring dari tekstil, produk keperluan rumah 

tangga terbuat dari kain termasuk handuk, sapu tangan, perlengkapan tempat tidur, 

penutup tempat tidur, sarung bantal, dan serbet meja dari kain. 

 Hal ini dapat menyesatkan masyarakat luas, karena kedua merek tersebut 

memiliki produk dilindungi yang sama. Apabila konsumen tidak loyal kepada salah 

satu merek tersebut, ataupun baru pertama kali membeli, akan mengalami 

kebingungan dan mengira kedua merek tersebut dari satu perusahaan yang sama, 

padahal kedua jenis merek tersebut berlainan pihak dan berbeda satu sama lain. 

Tidak dipungkiri jika merek AION, merupakan merek yang masuk dan terdaftar 

terlebih dahulu di Indonesia, yang lebih dahulu dikenal masyarakat, dan juga 

merupakan merek terkenal, dengan indikasi terdaftar di Jepang dan Republik 

Korea. Hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya pemboncengan reputasi 

oleh merek AEON.  
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Undang-Undang Merek mengatakan merek harus ditolak pendaftarannya 

apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 

terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi 

persyaratan tertentu dan juga menolak permohonan merek dengan itikad tidak baik. 

Merek AION lebih dulu terkenal dan terdaftar dibandingkan dengan merek AEON, 

dan merek “Natasha” sudah lebih dulu dikenal di masyarakat dari tahun 2002, 

sedangkan merek “Natasha Skincare”, baru terdaftar pada tahun 2008. Tentu merek 

“AEON” dan “Natasha Skincare”, seharusnya ditolak karena melakukan 

pendaftaran dengan itikad tidak baik, yaitu berusaha menyama-nyamakan 

mereknya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dan dikenal dikalangan 

masyarakat, dengan menyamakan penulisan, persamaan pengucapan, dan 

persamaan pada logo dan jenis huruf. 

Kedua kasus merek diatas dapat dikategorikan perbuatan passing off, yaitu: 

1. Adanya citra atau reputasi pelaku usaha yang baik dan cukup dikenal 

masyarakat, dalam hal ini merek AION dan Natasha lebih dulu terdaftar dan 

terkenal dimasyarakat. 

2. Mengecoh dan menimbulkan kebingungan serta kerancuan konsumen dalam 

memilih barang yang diinginkan, antara merek AION dengan AEON hanya 

berbeda satu huruf, apabila pembeli tidak loyal dan baru pertama kali membeli 

produk dari merek tersebut, akan mengira barang yang dibeli berasal dari 

sumber yang sama, berafiliasi, dan kualitas yang didapat sama, begitupun 

dengan kasus merek Natasha dan Natasha Skincare. 
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3. Terdapat kerugian bagi pemegang merek akibat perbuatan curang 

pemboncengan reputasi, yaitu menimbulkan kesesatan atau kesalahan publik 

dalam memilih produk (public misleading), menimbulkan kesan seolah-olah 

pelaku usaha yang beritikad tidak baik berafiliasi dengan pemegang merek, dan 

menurunkan citra kualitas produk pelaku usaha akibat konsumen mengira 

mendapat barang dari sumber yang sama. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di YLKI terbukti bahwa jika 

dimasyarakat beredar dua merek yang menyerupai, akan menimbulkan misleading, 

dalam surat Pengaduan Konsumen Nomor 57/PNG/V/YLKI/2019 mengatakan 

bahwa konsumen salah membeli produk di Toko Istana CCTV akibat merek yang 

menyerupai, konsumen mengira bahwa CCTV yang dibelinya adalah produk 

keluaran SONY, namun ternyata bukan. CCTV itu bermerek Carl Zeis, nama yang 

sama dengan CCTV tipe keluaran SONY yaitu Carl Zeiss. Konsumen mengira 

produk tersebut keluaran SONY karena memiliki kemiripan dalam penyebutan tipe 

Carl Zeiss keluaran SONY. Hal ini yang membuat konsumen tertarik untuk 

membeli. Ketika proses pemasangan CCTV, konsumen mengecek kardus CCTV 

dan annual book nya. Didalam annual book nya ternyata tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang ditawarkan, yaitu resolusi 4 MP (outdoor) dan 5 MP (indoor), 

sedangkan yang didapat resolusi 1MP untuk indoor dan outdoor. Pada hari 

berikutnya setelah CCTV terpasang, ada 3 kamera tidak berfungsi infrarednya. 

Tentu hal ini sangat merugikan konsumen, membayar seharga CCTV keluaran 

SONY, namun barang yang didapat ternyata bukan keluaran SONY, dan 

kualitasnya sangat berbeda jauh. 
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Kasus diatas merupakan bentuk ketidak adilan bagi pemegang merek terdaftar 

dan konsumen, karena merek yang sudah susah payah dibangunnya agar tercipta 

citra yang baik dimasyarakat dilakukan pemboncengan reputasi terhadap nama baik 

perusahaan nya begitu saja oleh pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Konsumen 

yang mengira barang tersebut keluaran pelaku usaha yang sama, akan merasa 

kecewa mendapat barang dengan kualitas buruk, dan tidak akan membeli barang 

yang berasal dari pemegang merek asli. Hal ini sangat merugikan pemegang merek.  

 Berdasarkan Teori etis milik Bently and Sherman yaitu Justifikasi 

Perlindungan Hak atas Merek Terkenal, menyatakan bahwa yang menjadi dasar 

dalam  perlindungan hak atas merek terkenal adalah keadilan (justice). Secara lebih 

khusus, seseorang yang dengan sengaja melakukan pendomplengan atau 

mengambil merek milik orang lain, orang tersebut telah mengambil keuntungan 

dari nama baik (goodwill) yang dihasilkan oleh pemilik merek yang asli. Dalam 

Surat Pengaduan Konsumen Nomor 57/PNG/V/YLKI/2019, konsumen mengira 

CCTV tersebut merupakan produk SONY, yang sudah terkenal dan memiliki nama 

yang baik dimasyarakat, dan memiliki kualitas jaminan yang baik, sehingga 

konsumen tertarik untuk membeli. Pelaku usaha yang melakukan pendomplengan, 

dengan memirip-miripkan mereknya Carl Zeis dengan Carl Zeiss keluaran SONY, 

tersebut telah mengambil keuntungan dari nama baik (goodwill) yang dihasilkan 

oleh pemilik merek yang asli yaitu SONY. SONY memiliki nama yang besar dan 

jaminan kualitas yang baik dimasyarakat, merek Carl Zeis telah mengambil 

keuntungan dari nama baik (goodwill) yang dihasilkan oleh SONY, membuat 

konsumen mengira mendapat produk keluaran SONY, tetapi dengan kualitas yang 
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rendah. Ini merupakan persaingan curang dan penganiayaan terhadap pemegang 

merek asli secara tidak adil. 

Bentuk perlindungan hukum pemegang merek terhadap perbuatan passing off 

yang dapat menimbulkan public misleading yaitu dari pihak DJKI mengatakan 

bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh DJKI hanya berdasar pada 

Undang-Undang Merek, DJKI tidak ada fungsi pengawasan, DJKI hanya bisa 

memberikan perlindungan berupa menolak pendaftaran merek yang memiliki 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar, terkenal, 

dan yang diajukan dengan itikad tidak baik, penolakan didasarkan pada database 

merek terdaftar milik internal DJKI. Namun, hal ini tidak efektif, karena pada 

kenyataanya masih ada merek yang beredar dipasaran, yang memiliki nama yang 

menyerupai, seperti pada kasus merek AION, Natasha, dan Carl Zeiss SONY yang 

telah peneliti jabarkan sebelumnya. Sehingga cara yang paling baik untuk 

melindungi pemegang merek dari perbuatan passing off yang dapat menimbulkan 

public misleading yang menghancurkan nama baik mereknya, yaitu pihak yang 

dirugikan melakukan penuntutan ke Pengadilan, karena delik dari merek adalah 

delik aduan. Hanya pihak yang dirugikan yang dapat melakukan penuntutan. 

Pemegang merek yang menemukan pihak lain yang menggunakan merek yang 

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya, tanpa izin darinya, 

untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dapat dituntut 

ke Pengadilan Negeri dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling 

banyak dua miliar rupiah (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis). Sesuai dengan hasil wawancara dengan 

pihak DJKI, bahwa pihak DJKI hanya lembaga administrasi kekayaan intelektual, 
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tidak ada fungsi pengawasan. Jadi pihak yang merasa dirugikan lah yang 

melakukan tuntutan atau gugatan terhadap orang yang melakukan pemboncengan 

merek dengan itikad tidak baik, yang dapat dibuktikan dengan membuktikan merek 

miliknya merupakan merek terdaftar lebih dahulu, mereknya diketahui masyarakat 

dengan banyaknya investasi ke merek tersebut, promosi secara besar-besaran, dan 

grafik penjualan. 

Pemegang hak merek juga dapat melaporkan pelaku usaha yang melakukan 

persaingan usaha tidak sehat yaitu melakukan passing off ke Komisi Pengawasan 

Persaingan Usaha secara tertulis dengan menyertakan identitas. Pelaku usaha yang 

terindikasi melakukan perbuatan curang tidak boleh menolak untuk diperiksa 

ataupun menghambat proses pemeriksaan akan didenda serendah-rendahnya satu 

miliar dan paling tinggi lima miliar atau pidana kurungan pengganti denda paling 

lama tiga bulan (Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). 

Menentukan suatu merek melakukan perbuatan passing off atau tidak, dengan 

melihat apakah merek yang terindikasi passing off mempunyai persamaan pada 

pokoknya dengan merek terdaftar, yang dilihat dengan cara membandingkan kedua 

merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedannya, 

memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul, 

sehingga apabila merek tersebut dipastikan sama, maka merupakan perbuatan 

passing off. 

Apabila pemegang merek terdaftar menemukan permohonan merek yang 

memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar miliknya 
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di web DJKI, dan diresahkan merupakan perbuatan passing off yang menimbulkan 

public misleading, bentuk perlindungan hukumnya bagi pemegang merek yaitu 

pemegang merek terdaftar dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada 

menteri. Segala keberatan dan sanggahan menjadi pertimbangan dalam 

pemeriksaan substantif, alasan keberatan didasarkan pada Pasal 20 dan 21 Undang-

Undang Merek, seperti apakah permohonan merek tersebut tidak memiliki daya 

pembeda dengan merek terdaftar miliknya, memiliki persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya, serta permohonan diajukan dengan itikad tidak baik yaitu 

permohonan dilakukan dengan meniru-niru, memirip-miripkan, dengan merek 

terdaftar dan terkenal pemegang merek. 

Bentuk perlindungan hukum pemegang merek terhadap passing off terkait 

public misleading lainnya di Indonesia yaitu dalam pemeriksaan substantif 

permohonan pendaftaran merek DJKI mengacu pada Pasal 20 dan Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Pasal 20 dan 21 UU Merek memang  tidak menyatakan secara langsung mengenai 

passing off, namun dapat ditafsirkan dengan menolak permohonan merek yang 

beritikad tidak baik, permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lain, merek terkenal,untuk barang atau 

jasa sejenis, ataupun tidak sejenis dengan kriteria lain. 

Kriteria penentuan merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan 

pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang 

bersangkutan (Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek).  

Penolakan terhadap permohonan merek yang terindikasi menyamai merek terkenal 
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pihak lain, untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan 

tertentu, yaitu adanya merek terkenal terdaftar, dan keberatan yang diajukan secara 

tertulis oleh pemilik merek terkenal terdaftar, disertai alasan dan bukti yang cukup 

bahwa permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. ((Pasal 19 ayat 

(3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek). 

Human error yang dilakukan DJKI dalam pemeriksaan substantif yaitu 

meloloskan permohonan merek yang terindikasi passing off, seperti pada kasus 

merek Natasha dan AION, maka bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek 

yaitu pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek 

terdaftar dengan berdasar pada Pasal 20 yaitu tidak memiliki daya pembeda dan 

dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang dan kualitas yang seolah-olah 

berasal dari pemegang merek terdaftar dan terkenal, serta berdasar pada Pasal 21 

yaitu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 

terdaftar dan merek terkenal, maupun merek yang dimohonkan dengan itikad tidak 

baik, yaitu menyama-nyamakan permohonan mereknya dengan merek terdaftar dan 

terkenal pihak lain, dengan tujuan menimbulkan mislead. (Pasal 76 UU Merek) 

Gugatan pembatalan diajukan paling lambat dalam 5 tahun, terhitung sejak tanggal 

pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika 

terdapat unsur itikad tidak baik (Pasal 77 UU Merek). Unsur itikad tidak baik 

merupakan unsur dalam passing off, yaitu melakukan pemboncengan reputasi 

terhadap merek terkenal dan telah memiliki reputasi baik dimasyarakat. Pemilik 

merek terkenal dapat membuktikan unsur itikad tidak baik dengan membuktikan 
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merek miliknya merupakan merek terdaftar lebih dahulu, mereknya diketahui 

masyarakat dengan banyaknya investasi ke merek tersebut, promosi secara besar-

besaran, dan grafik penjualan. Hal ini sejalan dengan perlindungan hukum bersifat 

Represif yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek apabila telah 

terjadi pelanggaran hak atas merek miliknya dengan itikad tidak baik. 

Passing off merupakan perbuatan yang merugikan hak pemilik merek terdaftar. 

Pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dan telah memiliki bukti permulaan 

yang cukup pada saat melakukan gugatan, dapat meminta hakim pengadilan niaga 

untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang mencegah masuknya barang 

atau jasa pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran hak atas merek, dan 

menghentikan pelanggaran (produksi barang) guna mencegah kerugian yang lebih 

besar (Pasal 94 UU Merek). Apabila dalam penetapan sementara pengadilan 

dikuatkan, maka pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas 

pelanggaran merek. 

Peneliti menganalisa bahwa perlindungan hukum pemegang merek terhadap 

passing off terkait public misleading di Indonesia yaitu perlu adanya kerjasama dari 

berbagai pihak, khususnya DJKI. Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan pembaruan terhadap UU, harusnya melakukan pembaruan terhadap UU 

Merek, seperti mengatur mengenai passing off terkait bagaimana indikator 

perbuatan passing off. Selain itu DJKI dalam menentukan permohonan merek yang 

terindikasi passing off tidak hanya melihat dari sisi UU Merek saja, tetapi juga 

dilihat dari Peraturan Menteri, maupun Yurisprudensi mengenai passing off. 

Seharusnya juga ada database yang mengakomodir seluruh merek-merek terdaftar 
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diluar negeri, agar pelaku usaha yang berusaha membonceng merek luar negeri 

dapat DJKI tolak permohonannya. 

Bentuk perlindungan hukum pemegang merek terhadap passing off terkait 

public misleading di Indonesia apabila merek yang terindikasi passing off masih 

dalam masa publikasi merek, yaitu pemegang merek dapat mengajukan keberatan 

secara tertulis mengenai permohonan merek tersebut ke DJKI, apabila masih dalam 

proses pemeriksaan substantif, dimana alasan pengajuan keberatan didasarkan pada 

Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek. 

Bentuk perlindungan hukum pemegang merek terhadap passing off terkait 

public misleading di Indonesia apabila merek yang terindikasi passing off telah 

terdaftar, pemegang merek asli dapat mengajukan gugatan pembatalan merek. 

Bentuk perlindungan selanjutnya apabila pemegang merek menemukan pihak lain 

menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek 

miliknya, tanpa izin darinya, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau 

diperdagangkan, juga dapat dituntut ke Pengadilan Negeri. Bentuk perlindungan 

lainnya yaitu pemegang merek juga dapat melaporkan pelaku usaha yang beritikad 

tidak baik tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara tertulis, disertai 

dengan bukti-bukti. 

4.2.2 Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Passing Off Yang 

Menimbulkan Public Misleading Di Indonesia 

 Perlindungan merek diberikan tidak hanya bertujuan untuk melindungi 

pemilik hak atas merek terdaftar maupun terkenal, tetapi juga bertujuan melindungi 

publik sebagai konsumen, agar tidak bingung dan tidak salah memilih produk 
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akibat adanya dua merek yang memiliki persamaan beredar dipasaran, yang 

menjadi tujuan perlindungan merek dari perbuatan passing off adalah menjamin 

kepada konsumen bahwa barang yang dibeli itu berasal dari perusahaan pemilik 

merek, menjamin mutu barang, agar konsumen tidak mendapatkan barang yang 

bermutu rendah. (Ahyani, 2012: 540) 

Konsumen yang terlindungi dari perbuatan passing off pelaku usaha yang 

curang, secara tidak langsung juga melindungi pemegang merek terdaftar, karena 

apabila konsumen terlindungi dari perbuatan passing off maka akan selalu percaya 

dengan produk yang dikeluarkan oleh pemegang merek terdaftar, karena adanya 

jaminan akan kualitas barang atau jasa. Merek yang sudah familiar dikalangan 

konsumen tentu lebih terpercaya. Sebab merek merupakan penilaian penting atas 

suatu produk bagi konsumen. Konsumen mempercayai kualitas barang akan 

terjamin, apabila membeli barang dengan merek yang sudah terkenal dan banyak 

diketahui dimasyarakat. Begitu pentingnya peranan merek, sehingga banyak pelaku 

usaha yang baru terjun didunia bisnis, melakukan perbuatan curang pemboncengan 

reputasi dengan merek yang telah terkenal lebih dulu dan memiliki citra yang baik 

dimasyarakat, dilakukan dengan cara memirip-miripkan merek, kemasan, agar 

timbul kesan bahwa merek tersebut sama dengan merek terkenal. Hal ini yang dapat 

menimbulkan kesalahan publik dalam memilih produk. 

Apabila konsumen telah salah memilih dan membeli produk akibat merek 

dan kemasan yang menyerupai dengan merek terkenal, konsumen dapat mengadu 

kepada: 
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1) Konsumen mengadu ditempat mereka membeli, bisa ke toko, retailnya untuk 

produk barang atau jasa, untuk meminta pengembalian dana atau penggantian 

barang. 

2) Konsumen bisa langsung mendatangi produsen (pembuat produk), untuk 

melaporkan distributornya dan meminta penggantian barang atau pengembalian 

dana, misalkan untuk elektornik bisa mendatangi PT nya, atau ke importirnya 

apabila tidak ada perusahaannya di Indonesia. 

3) Apabila tidak mendapat respon positif pelaku usaha, konsumen dapat 

melakukan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 

dan LPKSM (Lembaga Perlindungn Konsumen Swadaya Masyarakat) salah 

satunya YLKI. Sebab tugas LPKSM dalam pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan 

Konsumen yaitu menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan 

kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; memberikan nasehat kepada konsumen 

yang memerlukannya; bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya 

mewujudkan perlindungan konsumen; membantu konsumen dalam 

memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan 

konsumen dan melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat 

terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. 

4) Melakukan pengaduan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) 

yang berada ditingkat II atau Provinsi. 

5) Dapat melakukan pengaduan ke Direktorat Perlindungan Konsumen dan 

Perdagangan. 
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6) Apabila semua langkah pengaduan tidak membuahkan hasil, langkah terakhir 

yaitu melakukan penuntutan ke Pengadilan Negeri. 

Hasil wawancara dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sejalan 

dengan perkiraan dan data yang didapat penulis bahwa benar akibat perbuatan 

passing off yaitu membonceng reputasi dengan menyama-nyamakan, memirip-

miripkan mereknya dengan merek terdaftar terkenal milik pengusaha lain, 

menimbulkan public misleading yaitu kekeliruan publik sebagai seorang konsumen 

dalam memilih produk, akibat terdapat merek yang beredar dipasaran yang 

menyerupai dengan merek terkenal. Dalam surat Pengaduan Konsumen Nomor 

57/PNG/V/YLKI/2019 mengatakan bahwa konsumen salah membeli produk di 

Toko Istana CCTV akibat merek yang menyerupai, konsumen mengira bahwa 

CCTV yang dibelinya adalah produk keluaran SONY, namun ternyata bukan. 

CCTV itu bermerek Carl Zeis, nama yang sama dengan CCTV tipe keluaran SONY 

yaitu Carl Zeiss.  

Konsumen mengira produk tersebut keluaran SONY, karena produk tersebut 

memiliki kemiripan dalam penyebutan tipe Carl Zeis dengan Carl Zeiss keluaran 

SONY. Hal ini yang membuat konsumen tertarik untuk membeli seharga 

Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah). Ketika proses pemasangan CCTV, konsumen 

mengecek kardus CCTV dan annual book nya. Didalam annual book nya ternyata 

tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan, yaitu resolusi 1MP untuk indoor 

dan outdoor, yang mana seharusnya jika itu produk SONY mendapatkan resolusi 4 

MP (outdoor) dan 5 MP (indoor). Pada hari berikutnya setelah CCTV terpasang, 

ada 3 kamera tidak berfungsi infrarednya, hal ini sangat merugikan konsumen dan 
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juga menurunkan kan citra baik SONY, karena konsumen mengira produk tersebut 

keluaran SONY, dan menurunkan pendapatan pemegang merek, karena konsumen 

sudah tidak percaya lagi dengan merek tersebut, karena mengira berasal dari pelaku 

usaha yang sama. 

Sejalan dengan Teori etis milik Bently and Sherman yaitu Justifikasi 

Perlindungan Hak atas Merek Terkenal yang menyatakan merek perlu dilindungi, 

karena didalam merek terdapat informasi. Merek terkenal merupakan cara singkat 

komunikasi informasi pemilik merek terkenal dengan pembeli dilakukan dalam 

rangka memberikan pilihan kepada konsumen atas kualitas barang dan jasa yang 

ditawarkan. Teori ini selaras dengan surat Pengaduan Konsumen Nomor 

57/PNG/V/YLKI/2019, konsumen membeli produk CCTV Carl Zeis karena 

mengira produk tersebut merupakan Carl Zeiss keluaran merek SONY, merek yang 

sudah diketahui masyarakat dan memiliki jaminan kualitas. Dengan terjadinya 

public misleading akibat perbuatan passing off,  maka perlu dilakukan perlindungan 

hukum atas merek terkenal, yaitu pemegang merek dapat melakukan pembatalan 

merek apabila menemukan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya dengan merek terdaftar miliknya, dan dapat diajukan gugatan 

pembatalan merek dengan itikad tidak baik, karena merek tersebut memirip-

miripkan dengan merek miliknya dan terbukti menimbulkan misleading. (Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) 

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami misleading 

akibat perbuatan passing off, seperti pada Surat Pengaduan Konsumen Nomor 

57/PNG/V/YLKI/2019, yaitu YLKI merespon dengan mengirimkan surat kepada 
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pelaku usaha untuk menyelesaikan permasalahannya dengan konsumen, karena 

perbuatan pelaku usaha merupakan perbuatan curang dengan itikad tidak baik 

dalam berbisnis. Mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Nomor 8 Tahun 1999, dalam huruf C menyatakan konsumen berhak atas informasi 

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, dan 

dalam huruf H menyatakan konsumen berhak untuk mendapat kompensasi, ganti 

rugi, atau penggantian, apabila barang atau jasa.  

Kasus Carl Zeis konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar dari 

pelaku usaha, bahwa CCTV tersebut bukan merupakan produk Carl Zeiss keluaran 

SONY, dan spesifikasi yang didapat juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

ditawarkan oleh SONY, padahal konsumen membayar dengan harga tidak murah. 

Dalam Pasal 20 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis juga melarang peredaran merek yang memuat unsur 

yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, dan keterangan yang 

tidak sesuai. Pada kasus ini konsumen jelas mengalami kesesatan dalam memilih 

produk akibat merek yang menyerupai, mengira produk tersebut berasal dari SONY 

dengan kualitas yang terjamin, namun mendapat spesifikasi yang tidak sesuai dan 

produk cepat rusak saat pemakaian. 

 Konsumen perlu dilindungi dari misleading seperti itu, bentuk perlindungan 

konsumen terhadap passing off yang menimbulkan public misleading di Indonesia 

yaitu sebelum membeli produk, konsumen harus teliti lebih dahulu, apakah produk 

yang akan dibeli benar berasal dari perusahaan asli yang memproduksi barang yang 

akan dibeli. Konsumen juga dapat menanyakan hal tersebut kepada YLKI sesuai 
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dengan amanat dalam pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen yaitu 

menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 

kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dan 

memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya.  

Bentuk perlindungan hukum lainnya bagi konsumen yaitu melarang pelaku 

usaha untuk memproduksi iklan mengelabui konsumen mengenai kualitas, 

kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang atau jasa. Dengan demikian pelaku 

usaha yang memiliki produk dengan merek ataupun kemasan yang menyerupai 

dengan merek terkenal lain, tidak dapat mengiklankan produknya, karena hal itu 

termasuk bentuk upaya mengelabui konsumen. Apabila ada pelaku usaha yang 

melanggar, konsumen dapat mengajukan tuntutan, dan pelaku usaha dapat dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) (Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999).  

Konsumen juga dapat melaporkan pelaku usaha periklanan, yang nekat 

mempromosikan barang yang memiliki merek dan kemasan yang mirip dengan 

merek terkenal lain ke BPSK. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas 

iklan yang diproduksi dengan segala akibat yang timbul yaitu masyarakat 

mengalami misleading, dan akan mendapat sanksi administratif dari BPSK, apabila 

nekat mengiklankan produk dari pelaku usaha yang melakukan pemboncengan 

reputasi tersebut. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 60 ayat (2) UU Perlindungan 

Konsumen). 
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Konsumen yang telah keliru dalam membeli produk, akibat perbuatan pelaku 

usaha yang melakukan passing off, bentuk perlindungan hukumnya yaitu menuntut 

ganti rugi kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi 

berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa. Apabila pelaku usaha 

tidak memberikan respon yang positif, konsumen yang dirugikan dapat melakukan 

pengaduan ataupun meminta advice kepada YLKI dan Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional tentang hak nya yang dirugikan oleh pelaku usaha. Langkah 

terakhir yang dapat ditempuh konsumen yaitu menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha 

(BPSK) atau melalui pengadilan. 

Selain itu konsumen juga dapat melaporkan pelaku usaha yang melakukan 

persaingan usaha tidak sehat dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran 

barang atau jasa, yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, yang 

menghambat persaingan usaha. Perbuatan passing off merupakan perbuatan tidak 

jujur pelaku usaha dalam memasarkan barangnya, dengan memirip-miripkan 

kemasan dan merek produknya dengan merek terkenal lain, agar timbul kesan itu 

merupakan produk merek terkenal, ataupun berafiliasi dan berasal dari sumber yang 

sama, sehingga menimbulkan kekeliruan publik dalam memilih barang. Perbuatan 

itu dapat ditafsirkan perbuatan yang melawan hukum, karena dalam Pasal 21 ayat 

(1) dan (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis melarang adanya merek 

yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak 

lain untuk barang atau jasa sejenis, dan merek dengan itikad tidak baik, yaitu merek 
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yang memirip-miripkan namanya dengan merek terdaftar dan terkenal pihak lain, 

yang dapat menimbulkan mislead dan menghambat persaingan usaha. 

Konsumen maupun pemegang merek terdaftar dapat melaporkan pelaku usaha 

yang melakukan persaingan usaha tidak sehat ke Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha secara tertulis dengan menyertakan identitas. Laporan tidak hanya untuk 

pihak yang dirugikan, tetapi juga bisa dilakukan oleh konsumen dan pemegang 

merek yang mengetahui adanya persaingan usaha tidak sehat, yaitu beredarnya 

barang atau jasa dengan merek dan atau kemasan yang mirip dengan merek 

terkenal. Pelaku usaha wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam 

penyelidikan dan atau pemeriksaan, apabila pelaku usaha menolak diperiksa, 

menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau 

pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan, komisi 

akan menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan (Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat). 

Pelanggaran terhadap pelaku usaha yang menolak untuk menyerahkan alat 

bukti, menolak diperiksa, menolak memberikan informasi, dan menghambat proses 

penyelidikan atau pemeriksaan diancam pidana denda serendah-rendahnya 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 

(tiga) bulan (Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Serta ada pidana 

tambahan dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana 
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tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan kepada pelaku usaha yang telah 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki 

jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-

lamanya 5 (lima) tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang 

menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. 

Apabila hasil putusan Komisi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu 

telah adanya penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, tetapi tidak 

dilaksanakan oleh pelaku usaha dan juga tidak mengajukan keberatan, maka Komisi 

akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang menjatuhkan sanksi berupa 

tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar yaitu perintah kepada 

pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan persaingan 

usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, passing off merupakan 

persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan masyarakat, karena masyarakat 

menjadi keliru dalam memilih produk, dan mendapatkan kualitas produk yang tidak 

sesuai, penetapan pembayaran ganti rugi, serta pengenaan denda serendah-

rendahnya satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah. 

(Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, f, dan g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

telah cukup melindungi pemegang merek dari pihak yang berusaha melakukan 

pemboncengan reputasi. Namun, UU Merek belum mengakomodir perlindungan 

hukum bagi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan passing off, baik untuk 

pemegang merek ataupun dari sisi konsumen. Sedangkan dalam Undang-Undang 8 
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Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memang sudah melindungi hak-hak 

konsumen. Apabila konsumen mengalami kekeliruan dalam memilih produk akibat 

pelaku usaha yang melakukan passing off dengan memirip-miripkan mereknya 

dengan merek terkenal lain dapat melakukan langkah-langkah yang sudah peneliti 

jelaskan diatas. 

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga 

belum mengatur secara lebih spesifik mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang 

memasarkan produknya dengan merek yang menyerupai dengan merek terkenal 

dan terdaftar lainnya, padahal dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat ditafsirkan melarang adanya dua 

merek beredar dipasaran dengan nama yang hampir sama, dengan tujuan agar 

masyarakat tidak bingung dan keliru dalam memilih produk, serta melindungi 

masyarakat dari pelaku usaha yang beritikad tidak baik.  

Penulis menganalisa bahwa perlu adanya pembaruan UU Perlindungan 

Konsumen. Pembaharuan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang 

memasarkan produknya dengan merek yang menyerupai pihak lain, melarang 

peredaran produk dengan merek yang menyerupai merek lain, melakukan 

penarikan produk dari pasar apabila ditemukan produk dengan merek yang 

menyerupai dengan merek lain, mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk 

memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila mengalami kekeliruan dalam 

memilih produk akibat perbuatan passing off. Apabila kedepannya terdapat 

pembaharuan dalam UU Perlindungan Konsumen, sesuai dengan harapan penulis, 

maka ini merupakan hakikat bentuk perlindungan konsumen terhadap passing off 

yang menimbulkan public misleading di Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan tentang 

“Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Passing Off Terkait Public 

Misleading di Indonesia”, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum pemegang merek terhadap passing off terkait public 

misleading di Indonesia yaitu pemegang merek dapat mengajukan keberatan 

secara tertulis ke DJKI apabila menemukan permohonan merek yang terindikasi 

passing off, apabila masih dalam proses pemeriksaan substantif. Pemegang 

merek dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, apabila merek yang 

terindikasi passing off telah terdaftar. Bentuk perlindungan lainnya yaitu 

pemegang merek juga dapat melaporkan pelaku usaha yang beritikad tidak baik 

tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara tertulis, disertai dengan 

bukti-bukti. 

2. Perlindungan hukum konsumen terhadap passing off terkait public misleading 

di Indonesia yaitu konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang melakukan 

persaingan usaha tidak sehat ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

Konsumen yang telah mengalami public misleading, akibat perbuatan pelaku 

usaha curang yang melakukan passing off, dapat menuntut ganti rugi kepada 

pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak memberikan respon yang positif, 

dapat melakukan pengaduan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
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5.2. Saran 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Gegorafis 

perlu adanya pembaharuan yang mengatur mengenai indikator perbuatan 

passing off, serta perlu memasukan sanksi bagi pegawai lembaga penyelenggara 

administratif DJKI, yang tidak memeriksa secara seksama permohonan merek 

yang memirip-miripkan dengan merek yang lebih dulu terdaftar dan terkenal, 

agar tidak ada lagi dua merek dengan nama yang hampir sama beredar dipasaran. 

Selain itu juga masih banyaknya kasus gugatan pembatalan merek, akibat 

terdaftarnya dua merek dengan nama yang hampir sama.  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perlu 

adanya pembaharuan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang 

melakukan perbuatan curang, melarang peredaran produk dengan merek yang 

menyerupai dengan merek lainnya, melakukan penarikan produk dari pasar 

apabila ditemukan produk dengan merek yang memiliki persamaan, mewajibkan 

pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila mengalami 

kekeliruan dalam memilih produk akibat perbuatan passing off. 

 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Referensi Buku : 

A.Garner, Bryan. 2004. Black’s Law Dictionary Eeighth Edition. USA: West  

Publishing Co. 

Ahmad, Rohani. 2010. Pengelolaan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta:  

PT Raja Grafindo. Persada. 

Arikunto, Suharsimi. 1997. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.  

Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif  

dan Empiris. Yogyakata: Pustaka Pelajar  

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah  

Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam  

Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi  

Negara. Surabaya: PT Bina Ilmu. 

Hidayah, Khoirul. 2017. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press.  

Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 

Jened, Rahmi. 2015. Hukum Merek Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi.  

Jakarta: Prenadamedia Group. 

Lindsley,Tim. 2002. HKI : Suatu Pengantar. Bandung : PT.Alumni. 

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja  

Rosdakarya. 



131 
 

 
 

Mujiyono, Feriyanto. 2017. Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan  

Intellektual. Jogyakarta: Sentra KI Universitas Jogyakarta. 

Purba, Achmad. 2011. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: PT. 

Alumni. 

Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 

Saidin. 2015. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).  

Jakarta: Rajawali Press. 

Soekanto, Soerjono. 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali. 

Soemitro, Ronny, H. 1983, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia  

Indonesia. 

Sudaryat, dkk. 2010. Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Oase Media. 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. Bandung:  

Alfabeta. 

Sunggono, Bambang . 1997. Metodologi Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada 

Supramono, Gatot. 2010. Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: PT.  

Asdi Mahasatya. 

Sutedi, Adrian. 2009. Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika. 

Sutopo. 1998. Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II. Surakarta: UNS 

Press 

Wahyuni, Erma, dkk. 2011. Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek. Yogyakarta:  

Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. 



132 
 

 
 

 

Perundang-undangan dan peraturan: 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan  

Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi  

Banding Merek 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan  

Konsumen Swadaya Masyarakat 

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen  

Nasional 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang  

Pendaftaran Merek 

Jurnal Nasional: 

Ahyani, Sri. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action For Passing  

Off. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 No. 02. 

Litaay, Theofransus. 2007. Intellectual Property Rights Protection in the European  

Community/Union. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No. 1. 

Mardianto, Agus. 2010. Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan  

Pihak Ketiga. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No.1. 



133 
 

 
 

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Merek  

(Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware versus Tulipware). Jurnal  

Yuridis, Vol. 5, No.1. 

Quintina, Aurora. 2009. Pemboncengan Reputasi (Passing Off) terhadap Pemilik  

Merek Terdaftar di Indonesia Ditinjau dari Segi Perlindungan Hukum.  

Mercatoria, Vol. 2 No. 1. 

Jurnal Internasional: 

Albertus, dkk. 2019. Issues And Challenges Of Trademark Law Registration For  

Small Entrepreneurs In Strengthening Creative Economic Communities In  

Indonesia. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 18, 

Issue 5. 

Bani, Yasmin. 2018. Effect Of Intellectual Property Rights (Iprs) And Absorptive  

Capacity On Research & Development (R&D): Empirical Evidences In  

Developing Economies. South East Asia Journal of Contemporary  

Business, Economics and Law, Vol. 15, Issue 3. 

Cela, Miresi. 2015. The Importance of Trademarks and a Review of Empirical  

Studies. European Journal of Sustainable Development, Vol. 4, Issue 3. 

Mupangavanhu, Yeukai. 2018. The Protection Of Intellectual Property Rights  

Within The Continental Free Trade Area In Africa: Is A Balance Between  

Innovation And Trade Possible?. International Journal of Business,  

Economics and Law, Vol. 15, Issue 4. 

Nilasari. 2015. The Protection Of The Art Of Traditional Malay Songket As An 



134 
 

 
 

Intellectual Property Right. International Journal of Business, Economics  

and Law, Vol. 7, Issue 4. 

Tesis dan Skripsi: 

Septian Nur Fahmi. 2018. Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)  

Terhadap Merek  Dagang [Tesis]. Jember: Universitas Jember. 

Safira Maharani. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek  

Dalam Tindakan Passing Off (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik  

Indonesia Nomor: 890 K/Pdt.Sus/2012) [Skripsi]. Jakarta: UIN Jakarta. 

Roby Sanjaya. 2016. Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek atas Dasar Tidak  

Digunakan dalam Perdagangan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor  

264 K/Pdt. Sus-HKI/2015) [Skripsi]. Jakarta: UIN JAKARTA. 

Sumber Ilmiah Lain: 

Kesowo, Bambang. 1995. Pengantar Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di  

Indonesia. Makalah Penataran Hukum Dagang Se Indonesia. Yogyakarta:  

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 

Kurniasih, Dwi, A. 2008. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan  

Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I. Jakarta: Media HKI. 

 

 



 
 

 
 

Lampiran: 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pada saat wawancara dengan Ibu Nova Susanti di Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Pada saat wawancara dengan Ibu Sularsih di YLKI: 

 

Pada saat peneliti mewawancarai konsumen: 

 

 


