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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Penggunaan merek sebagai pembeda antara produk barang dan atau jasa 

yang dihasilkan oleh seseorang dengan produk barang dan atau jasa yang 

dihasilkan oleh pihak lain yang lazim kita sebut dengan merek, telah dikenal oleh 

manusia sejak zaman purba. Pada zaman purba merek masih berupa tanda-

tanda yang sederhana untuk dapat membedakan kepemilikan. Pada zaman 

perunggu, manusia telah mulai memberikan t a n d a  cap bakar pada hewan 

ternak. Hal ini adalah agar ternak-ternak milik mereka dapat dikenali 

kepemilikannya. Begitu pula di mesir para pengrajin telah memberikan tanda 

berupa simbol pada batu-batu hasil karya para pengrajin. Hal ini dilakukan 

sebagai bukti hasil kerja para pengrajin, sehingga memudahkan untuk meminta 

upah. Kebutuhan untuk menunjukkan identifikasi sumber asal barang lebih 

dirasakan lagi manfaat pemberian merek pada barang saat manusia mulai 

mengenal perdagangan.
1
  

Pada saat manusia mulai mengenal perdagangan, merek menjadi suatu hal 

yang penting, karena untuk membedakan dirinya dan produk yang dimiliki oleh 

para pesaingnya. Dalam hal ini merek menjadi peran penting dalam pencitraan 

dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra dan 

reputasi terhadap produk dari sebuah  perusahaan  di  mata  konsumen.  Citra  dan  
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reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk 

mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan. 

Konsumen sering memakai faktor emosional pada merek tertentu, berdasarkan 

serentetan kualitas yang diinginkan atau fitur-fitur yang terwujud dalam produk-

produk yang dimiliki merek tersebut.
2
  

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu 

basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi 

dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai  

Goodwill, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan 

diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. 

Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk 

yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik 

kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.
3
 

Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang 

dikenal oleh konsumen dan menjadi merek yang dikenal oleh masyarakat sebagai 

aset perusahaan adalah tahapan yang sangat diharapkan baik oleh produsen 

maupun pemilik merek. Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang 

menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat, dapat menimbulkan terdapatnya 

para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat 

dengan cara peniruan atau pembajakan. Bahkan, dengan cara pemalsuan produk 

bermerek dengan mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. 
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Terkenalnya suatu merek menjadi suatu well-known/famous mark, dapat 

lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional 

maupun internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam 

skala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal mengalami 

perluasan perdagangan melintasi batas-batas negara. Perlindungan merek terkenal 

secara Internasional telah diatur dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 6 bis 

Konvensi Paris berbunyi sebagai berikut:
4
  

(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so  

permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the 

registration, and to prohibit the use of a trademark which constitutes a 

reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of 

a mark considered by the competent authority of the country of 

registration or use to be wellknown in that country as being already the 

mark of a person entitled to the benefits of this convention and used for 

identical or similar goods. These provitions shall also apply when the 

essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-

known mark or an imitation liable to create confusion therewith. 

(2) A period of at least five years from the date of registration shall be 

allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of 

the union may provide for a period within which the prohibition of use 

must be requested. 

(3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the 

prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.” 

 

Dalam ayat (1) pasal ini ditentukan bahwa negara-negara peserta Konvensi Paris 

dapat secara ex officio (jika diperbolehkan oleh peraturan perundang- undangan negara 

mereka), atau atas permintaan yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan 

pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan belaka, 

yang dapat menimbulkan kekeliruan dari suatu merek yang dianggap oleh instansi 

berwenang bahwa pendaftaran atau pemakaian merek itu sebagai merek yang terkenal di 

negara itu, serta dipakai untuk barang- barang yang sama / sejenis. 
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Dalam ayat (2) ditentukan bahwa jangka waktu untuk mengajukan 

permohonan pembatalan merek seperti itu, sekurang-kurangnya 5 tahun sejak 

tanggal pendaftaran merek yang bersangkutan. Kemudian ditentukan pula bahwa 

negara-negara peserta konvensi dapat memastikan suatu jangka waktu di dalam 

mana permohonan larangan pemakaian harus diajukan. Akan tetapi dalam ayat (3) 

ditambahkan bahwa tidak ada jangka waktu untuk meminta pembatalan atau 

larangan pemakaian merek yang telah didaftar atau dipakai dengan itikad buruk 

(bad faith). Ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris mengingatkan kita pada 

pentingnya sistem pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan terhadap 

merek asli dan produk asli, khususnya merek-merek terkenal.
5
  

Berkaitan dengan ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut, Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menempatkan sistem pendaftaran 

sebagai prioritas utama dalam ketentuan pasal-pasalnya. Dalam pasal 4 Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dikatakan bahwa merek tidak dapat 

didaftar atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad tidak baik. Ini 

berarti pemilik merek yang tidak terdaftar bukanlah pemilik merek yang sah atau 

pemilik merek terdaftar yang beritikad buruk bukanlah pemilik merek yang sah. 

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris, makna dari 

ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek adalah 

pemilik merek yang sah ialah pendaftar merek pertama yang beritikad baik, 

dimana terkandung di dalamnya pengertian keharusan untuk menolak atau 

membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau 
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terjemahan belaka. Dengan demikian, dapat dihindarkan usaha-usaha pembajakan, 

pemalsuan, peniruan, dan persaingan curang merek terhadap merek terkenal dan 

produknya.
6
  

Ketentuan sebagaimana dalam pasal 6 bis Konvensi Paris mencakup juga 

perlindungan merek terkenal terhadap tindakan-tindakan persaingan curang yang 

diatur dalam ketentuan pasal 10 bis Konvensi Paris yang berbunyi sebagai 

berikut:
7
  

1) The countries of the Union are bound to assure to national of such 

countries effective protection againts unfair competition. 

2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or 

commercial matters constitutes an act of unfair competition. 

3) The following in particular shall be prohibited: 

a. all acts of such a nature as to create confusion by any means 

whatever with the establishment, the goods, or the industrial or 

commercial activities, of competitor; 

b. false allegations in the course of trade of such a nature as to 

discredit the establishment, the goods, or the industrial or 

commercial activities, of a competitor; 

c. indication or allegations the use of which in the course of trade is 

liable to mislead the public as the nature, the manufacturing 

process, the characteristics, the suitability for their purpose, or 

the quantity, of the goods.” 

 

Ketentuan pasal 10 bis Konvensi Paris khususnya melarang semua 

perbuatan yang dapat menciptakan kebingungan dengan cara apapun berkenaan 

dengan asal usul dari barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan 

komersial dari seorang usahawan yang bersaing. Selain itu, dilarang setiap bentuk 

yang palsu berkenaan dengan sifat daripada barang bersangkutan yang 

dimaksudkan untuk mendiskreditkan barang-barang dan usaha dari seorang 
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usahawan yang bersaing. Juga ditentang semua perbuatan-perbuatan dan indikasi-

indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul 

barang yang bersangkutan. 

Apabila terjadi suatu pembajakan atau pemalsuan merek terkenal berikut 

dengan produknya, maka upaya hukum yang dilakukan terhadap perbuatan 

persaingan curang menurut Samantha D. Slotkin adalah pembatalan pendaftaran 

merek yang tidak sah dari merek terkenal tersebut. Sehubungan dengan 

persaingan curang ini, pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang 

Merek menyatakan sebagai berikut: 

“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain 

yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa 

gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan 

dengan penggunaan merek tersebut.” 

 

Di dalam perjanjian TRIPs ditentukan standar yang dapat dicapai oleh 

negara-negara peserta dalam memberikan pengertian merek. Hal ini diatur dalam 

pasal 15 ayat (1) perjanjian TRIPs, yang berbunyi:
8
  

“Any signs or any combination of signs, capable of distiguishing the goods 

or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be 

capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words 

including personal names, letters, numerals. Figurative elements and 

combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be 

eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently 

capable of distiguishing the relevant goods or services, members may 

make registrability depend on distinctiveness acquired through use. 

Members may require, as a condition of registration, that signs be visually 

perceptible.” 
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Menurut perjanjian TRIPs daya pembeda dari sebuah merek adalah satu- 

satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan berdasarkan 

alasan-alasan tidak terdapatnya daya pembeda diatur dalam pasal 15 ayat (1) 

Perjanjian TRIPs. Perjanjian TRIPs mengakui dan memperbolehkan 2 (dua) 

metode pokok untuk menciptakan hak-hak atas merek, yaitu pemakaian dan 

pendaftaran. Selain itu, Perjanjian TRIPs juga menentukan standar-standar 

minimum perlindungan yang harus dilaksanakan negara-negara anggota WTO di 

bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang terpenting yaitu dua  prinsip 

pokok: National Treatment dan Most-Favoured Nation Treatment.  

Selanjutnya mengenai merek terkenal, pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs 

memperluas perlindungan yang diatur dalam pasal 6 bis Konvensi Paris bagi 

merek terkenal. Bunyi lengkap ketentuan pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs 

adalah sebagai berikut: 

“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis 

mutandis, to services. In determining whether a trademark is wellknown, 

members shall take account of the knowledge in the member concerned 

which has been obtained as a result of the promotion of the trademark”. 

 

Pasal ini menetapkan kewajiban bagi badan berwenang negara-negara 

anggota untuk memperhatikan faktor-faktor tertentu antara lain pada saat 

mengevaluasi suatu merek adalah merek terkenal atau tidak, negara anggota harus 

memperhatikan beberapa unsur kumulatif yaitu, (a) pengetahuan mengenai merek 

itu dalam sektor yang relevan bagi masyarakat; (b) dan pengetahuan di negara 

anggota yang bersangkutan yang telah diperoleh sebagai hasil promosi dari merek 

yang bersangkutan.
9
 Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs juga mengatur bentuk 
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perlindungan bagi pemilik merek terkenal yang diperluas hingga menjangkau 

merek-merek terkenal yang tidak terdaftar. 

Sengketa merek yang terjadi bukan lagi terjadi antara pelaku usaha dan 

merek yang dimiliki oleh Indonesia dan didaftarkan di Indonesia, tetapi sengketa 

ini telah melintasi batas-batas negara. Di samping itu, terhadap suatu produk yang 

mempunyai merek terkenal dan telah berhasil menembus pasar dengan 

sukses,biasanya perusahaan pesaing akan mencoba untuk membuat copy produk 

sejenis, baik dengan cara mengubah nama yang sedikit berbeda maupun kemasan 

yang tidak jauh berbeda dengan aslinya, karena kalau hendak memperkenalkan 

produk baru diperlukan promosi yang besar dan efektif yang akan memakan biaya 

besar dan akan mempengaruhi harga jual produk. 

Tindakan-tindakan peniruan dari suatu merek yang sudah dikenal lebih 

dahulu oleh masyarakat, dapat dikategorikan sebagai persaingan curang yang 

dilandasi dengan itikad tidak baik. Persaingan curang yang dilakukan pada sebuah 

produk mengakibatkan kerugian terhadap pemegang merek yang mereknya lebih 

dulu terdaftar. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak 

tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain, diantaranya:
10

  

1. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, oleh karena merek yang dipalsu 

atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris di pasaran; 

2. Tidak mau menanggung risiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru 

menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar; 

3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek 

palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang 

diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu 

membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi, serta 

pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga kepada pedagang. 
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Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu:
11

  

1. Trademark piracy (pembajakan merek) 

2. Counterfeiting (pemalsuan) 

3. Imitations of labels and packaging (peniruan label dan kemasan suatu 

produk) 

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal 

asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. 

Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor 

merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar 

sebelumnya.  

Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan 

merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih 

rendah ditempeli dengan merek terkenal. Di Indonesia pemalsuan merek terkenal 

sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan 

merupakan merek luar negeri, seperti Levi’s, Wrangler, Osella, Country Fiesta, 

Hammer, Billabong, Polo/Ralph Lauren. Pemalsuan merek dapat dikatakan 

sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan 

merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari 

pengusaha aslinya. 

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan 

label dan kemasan produk. Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan 

produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, 
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label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya 

sendiri. peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang 

melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan 

dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau 

menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan 

kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip 

dengan merek orang lain yang terdaftar, maka pelaku peniruan tersebut 

melakukan pelanggaran merek, misalnya penggunaan merek “Cokelat Klasik” dan 

“Nyoklat Klasik”. Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan biasanya 

mirip atau bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya, namun ketika 

warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan identik (sama / serupa) atau 

mirip dengan pesaingnya barulah hal ini menyebabkan kebingungan. Sedangkan 

warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai merek dagang. 

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip, maka 

peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur Passing Off (pemboncengan 

reputasi). Adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat 

menyebabkan kebingungan dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen 

kepada penggambaran yang keliru. Upaya memirip- miripkan barang milik sendiri 

dengan barang milik orang lain adalah jenis pelanggaran merek yang termasuk 

bagian dari persaingan curang. Konvensi Paris menjelaskan bentuk persaingan 

curang ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: 

1) Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan (Passing Off); 

2) Pernyataan-pernyataan palsu yang bersifat mendiskreditkan perusahaan asing; 
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3) Indikasi-indikasi atau pernyataan yang menyesatkan umum terhadap 

kualitas dan kuantitas barang dagangan. 

Dengan demikian, pelanggaran merek (sebagai bagian dari persaingan 

curang) adalah pemakaian secara tidak sah suatu merek yang menyerupai merek 

dari pemilik merek yang sah, termasuk merek dagang, merek jasa, dan merek 

kolektif. 

Kesuksesan dan tingginya reputasi suatu perusahaan dengan produk dan 

juga merek yang melekat pada produk tersebut seringkali menggoda pihak-pihak 

lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara yang melanggar 

etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Perbuatan yang mencoba meraih 

keuntungan dengan cara membonceng reputasi sehingga dapat menyebabkan tipu 

muslihat atau penyesatan dikenal dengan Passing off (pemboncengan reputasi). 

Passing off terkait erat dengan apa yang disebut goodwill. Istilah goodwill sering 

digunakan dalam arti yang bersamaan dengan kata reputasi, yaitu sebagai sesuatu 

yang melekat dalam merek dan selain itu, kata goodwill sering juga diartikan 

sebagai ”itikad baik”. Penjelasan mengenai goodwill adalah sebagaimana 

dilukiskan oleh MacNaghten sebagai berikut: 

“goodwill merupakan suatu kebaikan yang bermanfaat dan bersifat 

menguntungkan dari nama baik, reputasi, dan keterkaitannya dalam usaha 

bisnis. Goodwill adalah daya kekuatan yang atraktif yang timbul dari 

kegiatan usaha.”  

 

Reputasi atau goodwill dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses 

atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berjuang untuk 

mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk 

dan memberikan jasa kelas satu kepada para konsumen. Kalangan pelaku usaha 
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mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan periklanan dan membangun 

reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada. 

reputasi merupakan hasil aktivitas daya intelektual manusia. Oleh karena itu, di 

negara-negara dengan sistem Common Law, hukum memberikan perlindungan 

kepada pemilik yang berhak atas segala sesuatu yang melekat di dalamnya reputasi 

atau goodwill terhadap pihak yang hendak membonceng reputasinya.
12

Dalam suatu pertemuan World Intellectual Property Organization 

(WIPO), yang membicarakan upaya efektif perlindungan HKI dari persaingan 

curang atau unlawful competition (persaingan yang melawan hukum) di Jenewa, 

antara lain disinggung “action for passing off” sebagai alternatif melawan 

tindakan persaingan curang, sebagai berikut:
13

“Di negara yang menganut tradisi hukum umum, tindakan pemboncengan 

reputasi sering ditujukan sebagai dasar perlindungan melawan pesaing-

pesaing usaha yang curang. Tindakan terhadap pemboncengan reputasi 

dapat dijelaskan sebagai sebuah upaya hukum yang sah untuk kasus 

dimana suatu barang atau jasa dianggap sama seperti barang atau jasa 

orang lain. Pada umumnya dalam kasus- kasus ini penggugat kehilangan 

konsumen, disebabkan tergugat menggiring konsumen untuk percaya 

bahwa mereka membeli barang-barang penggugat. Padahal yang mereka 

beli atau dapatkan adalah barang-barang tergugat.” 

Jelas bahwa Passing off merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai 

perbuatan curang dalam bisnis. 

Istilah passing off atau pemboncengan reputasi memang tidak dikenal di 

Indonesia, namun bukan berarti perbuatan seperti itu tidak diatur dalam peraturan 

yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya, Undang-Undang Merek 2001 pada 

dasarnya membedakan jenis pelanggaran merek dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 

12
 Dwi Agustine Kurniasih, 2008. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan 

Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I, Media HKI, Desember, Hal- 4. 
13

Ibid 6 



13 

 

1. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa 

hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan 

merek milik pihak lain, 

2. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa 

hak dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek 

terdaftar milik pihak lain, 

3. Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi 

berdasarkan indikasi geografis dan atau indikasi asal yang dilakukan 

secara sengaja dan tanpa hak, 

4. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya. 

Dari keempat jenis pelanggaran merek yang diatur dalam Undang-Undang 

Merek 2001, bentuk pelanggaran yang kedua mengindikasikan adanya perbuatan 

membonceng reputasi. Pelanggaran jenis inilah yang disebut dengan peniruan. 

Pelaku peniruan menggunakan merek yang tidak sama tetapi terdapat persamaan 

dari sudut pandang (secara visual), dalam suara atau bunyi yang dapat diartikan 

ada persamaan walaupun sesungguhnya artinya sendiri tidak sama. 

Perselisihan-perselisihan merek yang terjadi dewasa ini adalah berpangkal 

pada masalah itikad baik pada merek yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika 

masalah pemboncengan merek ini kita kaitkan dengan persaingan, pengaturan 

tentang persaingan di Indonesia belum efektif dalam menangani masalah sengketa 

merek yang timbul akibat persaingan curang terhadap merek terkenal. Kondisi 

persaingan curang di bidang Merek belum sepenuhnya terjangkau oleh Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. 
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Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik mengambil judul “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek 

Usaha Terhadap Tindakan “Passing Off “ Yang Menyebabkan Persaingan 

Curang (Studi di CV. Klasik. Jl.Raya Joyo Agung, Ruko Griya Amarta Kav. 

R1-R2 Malang-Jawa Timur ) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah yang 

ingin penulis bahas yaitu sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindakan Passing Off terjadi di 

CV. Klasik? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang hak merek usaha terhadap 

tindakan Passing off  di CV. Klasik yang menyebabkan persaingan curang 

ditinjau dari Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs dan Undang-undang nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi geografis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak merek usaha 

terhadap tindakan Passing Off  yang menyebabkan persaingan curang;  

2. Mengetahui penyebab terjadinya Passing Off  yang menyebabkan 

persaingan curang di tinjau dari Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs dan 

Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi 

geografis. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

dalam hukum bisnis dibidang Hak Kekayaan Intelektual, utamanya 

mengenai segala aspek yang menyangkut  Passing Off  terhadap hak atas 

merek. Selain itu adanya tulisan ini dapat menambah pembendaharaan 

koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi juga bagi 

perkembangan hukum bisnis di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penulis ini diharapkan dapat menjadi kerangka 

acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat 

memberikan bahan informasi dan masukan baik bagi pemerintah maupun 

semua pihak yang terkait dalam rangka penyiapan dan penyempurnaan 

perangkat hukum di bidang hak merek dan menambah wawasan sehingga 

terciptanya persaingan usaha yang sehat. 

 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Penelitian  ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka 

menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya, mahasiswa 

fakultas hukum dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. 

2. Penelitian  ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka 

meningkatkan keefektifan bisnis terutama dengan cara mengetahui 

perlindungan hukum pemegang hak merek terhadap tindakan  Passing Off  

atas suatu hak merek. 
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F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara 

Yuridis Sosiologis yakni melihat hukum yang di dasarkan pada ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum serta 

dengan melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Dengan metode pendekatan 

ini maka pendekatan masalah dilakukan dengan cara menggali keterangan dari 

berbagai pihak terkait sebagai kajian dalam proses pembahasan dengan 

membandingkan teori dan kenyataan yang berdasarkan dengan Undang-

Undang yang berlaku, serta dikaitkan dengan teori-teori hukum serta melihat 

kenyataan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di 

CV. Klasik Jl.Raya Joyo Agung, Ruko Griya Amarta Kav. R2 Malang-

Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena penulis ingin melihat serta 

meneliti perlindungan hukum pemegang hak merek usaha terhadap 

tindakan  Passing Off. 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari 

sumber utama tanpa adanya perantara yang di dapat pada proses 

interview/wawancara atau observasi pada tempat yang di teliti. Wawancara 

dilakukan dengan system terbuka, sehingga jika ada pertanyaan yang belum 

dicantumkan dalam daftar pertanyaan yang dapat langsung ditanyakan. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan 

melalui bahan-bahan literature yaitu Undang-Undang dan Peraturan-

Peraturan Pemerintah, studi dokumentasi melalui dokumen atau arsip-

arsip dari pihak yang terkait dengan cara mencatat atau merringkas 

dokumen-dokumen, serta penelusuran dari situs-situs internet yang 

berkaitan dan berhubungan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Yaitu data yang didapat oleh penulis secara langsung pada 

sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis 

dengan cara melakukan pengamatan. 

b. Interview/Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya 

jawab dengan pihak-pihak yang terkait dan dianggap mengetahui serta 

menguasai permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

c. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan 

kegiatan penulis dalam melakukan penelitan tentang kasus terkait yang 

diangkat oleh penulis. 

d. Internet 

Yaitu teknik penelusuran data dari internet atau website yang 

berkaitan dengan permasalahan untuk melengkapi data atau bahan 

hukum yang terkait. 
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5. Analisis Data 

Teknik yang dipakai oleh penulis adalah Deskriptif Kualitatif, 

penelitian tentang riset yang bertsifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan metode analisis, serta memiliki kesimpulan secara deskriptif 

yaitu untuk menjelaskan , menguraikan,dan menggambarkan sesuai 

dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian yang akan dibuat oleh penulis terdabat 4 bab yang akan 

membantu penulis dan pembaca untuk memahami isi dari penelitian yang 

diangkat oleh penulis. Sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini memuat hal-hal yang melatar belakangi 

penulis dalam memilih judul skripsi serta menjadi pengantar umum 

dalam memahami penulisan skripsi ini., pada bab I ini berisikan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang di gunakan untuk 

membantu penulis dalam membahas permasalah yang diangkat oleh 

penulis. 
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BAB III : PEMBAHASAN 

Pada bab III ini berisikan uraian-uraian atau pembahasan dari 

pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang 

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Usaha Terhadap 

Tindakan “Passing Off “ Yang Menyebabkan Persaingan Curang 

(Studi di CV. Klasik. Jl.Raya Joyo Agung, Ruko Griya Amarta Kav. 

R1-R2 Malang-Jawa Timur )  

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

dan saran dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.  


