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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum CV. Klasik Malang 

1. Gambaran Umum Cokelat Klasik 

a. Sejarah Cokelat Klasik 

Sebelum bernama “Cokelat Klasik” seperti saat ini,“Cokelat Klasik” 

mempunyai konsep bisnis seperti Café yang bernama Café Klasik.Nama 

“Klasik” yang digunakan atau dengan kepanjangan “Kedai Lala Asik” sendiri 

merupakan ide dari Owner yang mempunyai arti yang cukup unik dan pas 

untuk nama bisnis sesuai dengan nama Owner.
40

 Café Klasik sendiri berdiri 

sejak 11 November 2011, dengan konsep Natural Ethnic yang terletak di Jl. 

Lamtana No.1 Tulungrejo, Kampung Inggris, Pare tepatnya ada di Kota 

Kediri dan “Cokelat Klasik” merupakan pengembangan dari Café Klasik, 

dimulai sejak 06 Oktober 2012 di Jl. MT. Hariono, Malang.
41

 

“Cokelat Klasik” sendiri adalah usaha yang bergerak dibidang kuliner 

dengan fokus pengolahan bahan dasar coklat.Suatu resep minuman Ice/Hot 

Chocolate yang lezat dan nikmat, serta memiliki kandungan beberapa zat 

yang baik di konsumsi oleh tubuh manusia seperti zat besi, vitamin, kalsium, 

magnesium, dan juga antioksidan.Original Recipes of “Cokelat Klasik” 

diramu khusus oleh Owner “Cokelat Klasik” yakni Martalinda Basuki atau 

                                                             
40

Hasil Wawancara dengan Bapak Sofyan Delly. Direktur Kemitraan “Cokelat Klasik”. 

Malang. 04 Mei 2017. 
41

“Cokelat Klasik”, Tentang Sejarah “Cokelat Klasik”, http://www.cokelatklasik.com, diakses 

tanggal 15 Mei 2017. 

http://www.cokelatklasik.com/
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lebih akrab disapa Lindalala yang merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya dan dibantu beberapa team bagian 

produksi yang kemudian dikemas dalam bentuk packaging sehingga memiliki 

standart rasa yang sama pada setiap cabangnya. “Cokelat Klasik” 

menyuguhkan produk real chocolate yang berkualitas dengan harga terbatas. 

Sejak bulan Januari 2013 “Cokelat Klasik” mulai mengembangkan 

bisnis dengan konsep Franchise Kemitraan yang menggandeng investor 

untuk memiliki bisnis ini. Bisnis “Cokelat Klasik” ini telah tersebar di 

berbagai kota di Indonesia terhitung mulai dari Januari 2013 hingga April 

2016 “Cokelat Klasik” telah memiliki 205 titik cabang kemitraan dengan 

konsep Franchise yang tersebar di Kota Malang, Kediri, Surabaya, Madura, 

Solo, Semarang, Batam hingga Merauke.
42

 

b. Visi dan Misi Cokelat Klasik 

Visi 

Menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat baik dari segi kebutuhan 

produk hingga perbaikan kesejahteraan dalam hal finansial. 

Misi 

Mengolah SDA (coklat) Indonesia menjadi produk andalan berstandart 

internasional. 

c. Jenis Produk Cokelat Klasik 

1) Choco Original 

Choco Original merupakan salah satu variant rasa dari Cokelat 

Klasik. Menggunakan cokelat asli Indonesia menciptakan ciri khas rasa 

yang kuat dan nikmat. 
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2) Choco Milk 

Choco Milk merupakan salah satu variant rasa dari Cokelat 

Klasik. Perpaduan cokelat dan susu yang menciptakan ciri khas rasa yang 

kuat dan nikmat. 

3) Choco Cincau 

Choco Milk merupakan salah satu variant rasa dari Cokelat 

Klasik. Perpaduan cokelat dan cincau yang menciptakan ciri khas rasa 

yang kuat dan nikmat. 

4) Choco Nut 

Choco Milk merupakan salah satu variant rasa dari Cokelat 

Klasik. Perpaduan cokelat dan kacang yang menciptakan ciri khas rasa 

yang kuat dan nikmat. 

5) Cappucino Cincau 

Cappucino merupakan salah satu variant rasa dari Cokelat Klasik. 

Perpaduan cokelat, cappuccino dan cincau menciptakan ciri khas rasa 

yang kuat dan nikmat. 

6) Choco Pucino 

Chocopuchino merupakan salah satu variant rasa dari Cokelat 

Klasik. Perpaduan cokelat, coffe, dan susu chocolate menciptakan ciri 

khas rasa yang kuat dan nikmat 

7) Whitechoco Grape 

Choco Grape merupakan salah satu variant rasa dari Cokelat 

Klasik. Perpaduan cokelat putih dan flavor grape menciptakan ciri khas 

rasa yang kuat dan nikmat. 
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8) Whitechoco Melon 

Choco Melon merupakan salah satu variant rasa dari Cokelat 

Klasik. Perpaduan cokelat putih dan flavor melon menciptakan ciri khas 

rasa yang kuat dan nikmat. 

9) Whitechoco Strawberry 

Choco Strawberry merupakan salah satu variant rasa dari Cokelat 

Klasik. Perpaduan cokelat putih dan flavor strawberry menciptakan ciri 

khas yang kuat dan nikmat. 

10) Hot Choco Original 

Hot Choco Original merupakan salah satu variant rasa dari 

Cokelat Klasik. Menggunakan cokelat asli Indonesia menciptakan ciri 

khas rasa yang kuat dan nikmat. 

11) Hot Choco Coffe 

Hot Choco Coffe merupakan salah satu varian rasa dari Cokelat 

Klasik. Perpaduan cokelat dan coffe menciptakan ciri khas rasa yang kuat 

dan nikmat. 

12) Hot Cappucino 

Hot Cappucino merupakan salah satu variant rasa dari Cokelat 

Klasik. Perpaduan coffe, cappuccino dan cokelat menciptakan ciri khas 

rasa yang kuat dan nikmat. 

13) Hot Chocopuchino  

Hot Chocopuchino merupakan salah satu variant rasa dari 

Cokelat Klasik. Perpaduan cokelat, coffe, dan susu menciptakan ciri khas 

rasa yang kuat dan nikmat. 
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14) Hot Choco Milk 

Hot Choco Milk merupakan salah satu variant rasa dari Cokelat 

Klasik. Perpaduan Cokelat dan Susu yang menciptakan ciri khas rasa 

yang kuat dan nikmat. 

d. Keunggulan Dan Target Pasar Cokelat Klasik 

Cokelat Klasik merupakan usaha baru yang telah berhasil membangun 

Brand dengan kualitas produknya. Bermodal ringan, dan memiliki sistem 

pengelolaan yang mudah sehingga usaha ini dapat di jalankan oleh berbagai 

kalangan. memiliki pangsa pasar yang terus berkembang,tidak ada royalty 

fee, franchise fee, ataupun supporting fee. 

Peluang sangat luas karena merupakan produk baru yang belum 

banyak dijalankan oleh para kompetitornya. Cokelat Klasik diracik dengan 

formula khusus yang sangat spesial sehingga menghasilkan rasa dan aroma 

coklat yang khas Cokelat Klasik menyuguhkan produk minuman REAL 

CHOCOLATE yang telah teruji kualitasnya. 

Cokelat Klasik hadir sebagai pelengkap kebutuhan para pecinta coklat 

tanah air, memanjakan para penikmatnya dengan produk kualitas berkelas 

dengan harga yang sangat terbatas.sehingga dapat dinikmati oleh berbagai 

kalangan. Target pasar Cokelat Klasik ialah pelajar dan mahasiswa,namun tak 

sedikit pula anak-anak hingga manula yang sangat gemar untuk 

menikmatinya. 
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B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindakan Passing off Yang 

Mengakibatkan Persaingan Curang Itu Terjadi 

Merek dagang memenuhi berbagai sasaran dalam dunia perdagangan. 

Antara lain, merek meyakinkan konsumen untuk cepat dan mudah 

mengidentifikasi barang-barang yang mereka inginkan untuk dibeli. Kemudahan 

mengidentifikasi barang-barang yang diinginkan akan menghemat waktu dan 

uang dan akan menciptakan suatu persaingan pasar bebas. Ada beberapa 

argumentasi yang menyatakan bahwa merek dagang adalah inti dari suatu 

kompetisi, untuk meyakinkan konsumen. Merek membedakan produksi yang 

saling bersaing dan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas dan 

memperoleh keuntungan karena reputasi yang baik. 

Kekuatan suatu merek untuk menarik sebanyak mungkin konsumen, tidak 

terlepas dari iklan. Iklan dilakukan melalui saluran televisi, radio, media cetak, 

dan billboard. Begitu besarnya kekuatan suatu merek melalui promosi iklan 

tersebut membawa dampak lain, yaitu ada keinginan dari produsen untuk 

memalsu dan meniru merek terkenal itu. Berikut ini adalah faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya peniruan merek, antara lain.
43

 

1. Agar produk mudah dijual 

Tidak dapat disangkal bahwa dalam dunia perdagangan merek 

merupakan salah satu wujud yang sangat menentukan karena penggunaa 

atau pemakaian pada pihak lain yang terkenal lebih jauh menguntungkan 

daripada membangun reputasi dari awal. Pengusaha yang melihat hal itu 
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merupakan salah satu peluang bisnis maka akan berusaha memperoleh 

keuntungan melalui jalan pintas yang tidak layak dengan cara membuat 

atau memasarkan barang atau produk dengan memalsukan atau meniru 

merek-merek terkenal dan bagi konsumen adalah suatu gengsi tersendiri 

bila menggunakan merek terkenal tersebut. 

2. Pihak pelaku usaha saingan yang tidak mau mengeluarkan biaya 

promosi mereknya 

Selain kelemahan-kelemahan dari segi hukumnya, ada satu faktor yang 

juga dapat menyebabkan terjadinya pemboncengan merek yang berakibat pada 

persaingan curang, yaitu pesaing usaha yang tidak mau mengalami kerugian. 

Seperti yang kita ketahui, untuk membangun sebuah merek menjadi merek 

yang terkenal di seluruh dunia bukanlah hal yang mudah. 

Untuk menjadikan merek itu menjadi merek yang dikenal oleh 

khalayak ramai, pemilik merek harus melakukan publikasi besar-nesaran 

dan terus-menerus hingga akhirnya merek tersebut dapat dikenal oleh 

masyarakat luas. Dengan melakukan pengiklanan yang secara terus 

menerus itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itulah, 

pihak pesaing usaha sering melakukan pemboncengan terhadap merek 

terkenal. Dengan pemboncengan merek tersebut pesaing usaha tidak perlu 

mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan iklan terhadap 

produknya, karena masyarakat akan mengira itu adalah produk yang sama 

dengan merek yang sudah mereka kenal lebih dahulu. 
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3. Pesaing usaha tidak perlu repot repot membuat divisi riset dan 

pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu up to 

date 

Faktor bangga menggunakan merek orang lain juga sangat 

mempengaruhi dan sekaligus menguntungkan pemalsuan merek, karena 

mendapatkan kesempatan untuk memuaskan hasrat mesyarakat produk-

produk asli tapi palsu (aspal) atau merek yang mirip dengan merek orang 

lain, dengan menghasilkan produk yang hampir sama membuat pesaing 

usaha ini  mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding dengan 

menggunakan merek yang reputasinya harus di bangun dari awal. Hal 

inilah yang menyebabkan para pelaku passing off  senang menggunkan 

merek orang lain agar mereka tidak perlu membuat ide atau riset dan 

pengembangan produk untuk mendapatkan minat konsumen. 

 

C. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Usaha terhadap 

Tindakan Passing Off yang menyebabkan persaingan Curang 

1.  Aspek Hukum Perlindungan Merek Usaha terhadap Persaingan Curang 

di Indonesia 

a) Ketentuan Pasal 1365KUHPerdata 

Penyelesaian sengketa secara perdata terhadap tindakan persaingan 

curang khususnya di bidang merek, tidak diatur secara khusus dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam 

ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang 
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berlaku tidak mengatur tentang tindakan-tindakan mengenai unsur-unsur 

persaingan curang. Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek hanya mengatur penyelesaian sengketa terhadap 

pemilik merek terdaftar dengan merek yang tidak terdaftar atau pemilik 

merek yang terdaftar dengan yang terdaftar. 

Pada saat berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek 

ketentuan yang mengatur tentang persaingan curang dapat menggunakan Pasal 

1365 KUHPerdata, karena sistem pendaftaran mereknya menganut sistem 

deklaratif (pemakai pertama) sesuai dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 

Tahun 1961Tentang Merek. Akan tetapi setelah diundangkan Undang-undang No. 

15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memiliki sistem 

pendaftaran merek konstitutif, Pasal 1365 KUHPerdata sudah tidak dapat lagi 

digunakan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek, pemilik merek yang tidak terdaftar adalah tidak memiliki hak eksklusif dan 

tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan kepada pemilik merek 

yang tidak terdaftar. Perlindungan atas merek diberikan kepada pendaftar merek 

yang beritikad baik dan sejak mereknya terdaftar. Sejak merek terdaftar negara 

akan memberikan perlindungan hukum disebut “hak eksklusif” yang ditentukan 

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2001 Tentang Merek.  

Dengan memiliki hak eksklusif berarti pemelik merek dapat melarang 

pihak lain menggunakan merek yang berkaitan dengan produk atau jasa 

terdaftar.
44

 Pemilik merek yang telah mendapatkan hak eksklusif ini, dapat 

melakukan tindakan hukum yaitu melalui Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 
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 Hillary E. Pearson & Clifford G. Miller, 1990, Commercial Exploitation of Internetional 

Property,  Blackstone Press Limited, London, hlm 198. 
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Tahun 2001 tentang Merek antara merek terdaftar dan merek terdaftar 

tuntutannya adalah pembatalan merek dan melalui Pasal 76 Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan tuntutan pelanggaran hak, karena 

mereknya ditiru oleh kompetitor yang beritikad buruk sekaligus dapat menuntut 

kerugian. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain 

yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

mengartikan pihak lain tanpa hak menggunakan merek, bilamana pihak lain telah 

melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan bahkan 

mungkin pemalsuan produk (counterfeiting product), tindakan-tindakan peniruan 

dari merek yang sudah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat dapat dikategorikan 

sebagai persaingan curang yang dilandasi itikad tidak baik. 

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata secara konsep tidak memadai 

untuk menangani sengketa merek yang berkaitan dengan persaingan curang. 

Pada hakikatnya persaingan curang merupakan tindakan perbuatan melawan 

hukum, tetapi ukuran-ukuran yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata 

berbeda dengan ukuran-ukuran perbuatan hukum dalam persaingan curang 

yang berkembang saat ini baik di dunia Internasional maupun dalam praktik 

perdagangan di Indonesia.
45

 Letak perbedaan ini dapat dibandingkan sebagai 

berikut:
46
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 Abdul Hakim G. Nusantara & Benny K. Harman, 1999, Analisa dan Perbandingan 

Undang-Undang Antimonopoli Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat,  Elex Media Komputindo – Gramedia, Jakarta, hlm.114. 
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 Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curan, hlm. 

249. 
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Tabel 3.1 

Perbedaan Konsep perbuatan melawan hukum dengan KUHPerdata 

dan konsep melawan hukum di dunia internasional 

Konsep Perbuatan Melawan 

Hukum dalam Pasal 1365 

KUHPerdata 

Konsep Perbuatan Melawan Hukum 

dalam Persaingan 

Curang yang Berkembang di 

Dunia Internasional 

1) Harus ada perbuatan, yang 

dimaksud dengan perbuatan ini 

baik yang bersifat positif  maupun 

yang bersifat negatif, 

artinya setiap tingkah laku 

1) Pelanggaran terhadap reputasi merek 

terkenal yang sudah dibangun sejak 

lama. 

2) Tindakan pengelabuan kepada 

konsumen atas peniruan produk 

berbuat atau tidak berbuat. 

2) Perbuatan itu harus melawan 

hukum. 

3) Ada kerugian. 

4) Ada hubungan sebab akibat antara 

perbuatan melawan hukum 

dengan kerugian. 

5) Ada kesalahan. 

merek terkenal. 

3) Timbulnya kerugian yang 

diakibatkan pelanggaran reputasi. 

4) Terdapatnya itikad tidak baik 

sebagai niat dalam melakukan 

tindakan yang bentuk tindakanya 

berupa persaingan curang. 

 

b) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ada satu pasal yang mempunyai 

keterkaitan dengan HKI yang diatur dalam pasal 50 (b), yaitu yang 

dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:
47

  

“(b) Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual 

seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, 

rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang seperti penyampaian yang 

berkaitan dengan waralaba”. 

Praktik monopoli akan memberikan kepada seseorang menguasai suatu 

bidang tertentu tanpa memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk bersaing 
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di bidang itu, yang tujuannya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya 

bagi orang itu. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan 

dengan terdapatnya praktik monopoli. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berusaha 

untuk mencegah seseorang / kelompok atau pelaku usaha untuk melakukan usaha 

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Sebaliknya, dengan Undang-Undang HKI, khususnya Undnag-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, seseorang yang telah 

mendaftarkan mereknya kepada Dirjen HKI menurut pasal 3 Undang-undang 

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis mempunyai 

beberapa hak, yaitu:  

a. Mencipta “hak tunggal” 

b. Mewujudkan “hak monopolistis” 

c. Memberi “hak paling unggul” kepada pemilik merek. 

 

Penciptaan hak monopoli dalam pendaftaran merek bertujuan untuk 

dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual dan untuk 

menghindarkan kompetisi yang tidak layak (unfair competition). Hal ini 

menuntut diperlukannya suatu perlindungan yang layak, walaupun dengan 

perlindungan ini diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pencipta atau 

penemu.
48

  

Terdapat pertentangan antara hukum merek dan hukum larangan 

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di satu sisi hukum merek 

memberikan hak monopoli, sedangkan di sisi lain hukum larangan praktik 
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monopoli mencegah praktik-praktik monopoli. Hukum merek memberikan 

hak eksklusif bagi pendaftar merek dan sejak mereknya memperoleh 

pendaftaran, hukum merek mencegah orang lain menggunakan merek, jika 

orang tersebut tetap menggunakan merek terdaftar milik orang lain 

dampaknya akan timbul masalah hukum baik secara perdata maupun pidana. 

Perbedaan objek sengketa larangan praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat dengan objek sengketa HKI:
49

 

Tabel 3.2 

Perbedaan objek sengketa larangan praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat dengan objek sengketa HKI 

Objek Sengketa Persaingan Usaha 

Tidak Sehat 

Objek Sengketa Merek dan 

Persaingan Curang di Bidang 

Merek Khususnya Tentang 

Kemasan 

Larangan terhadap praktik 

monopoli 

- Monopoli dirumuskan sebagai 

penguasaan atas produksi dan / 

atau pemasaran barang/jasa 

tertentu oleh satu pelaku usaha 

atau satu kelompok pelaku usaha. 

- Praktik monopoli adalah 

pemusatan kekuatan ekonomi oleh 

satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya 

produksi dan atau pemasaran atas 

barang dan / atau jasa tertentu, 

sehingga menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat serta 

merugikan kepentingan umum. 

- Hak atas merek yaitu hak khusus 

atau hak eksklusif atas merek adalah 

hak yang memberi jaminan 

perlindungan hukum kepada pemilik 

merek dan merupakan pemilik satu-

satunya yang berhak memakai serta 

mempergunakan dan melarang siapa 

saja untuk memiliki serta 

mempergunakan. 

- Bentuk pelanggaran yaitu 

terdapatnya penggunaan merek 

secara tanpa hak/izin dari pemilik 

merek terdaftar. 

- Persaingan curang merupakan 

tindakan peniruan dari merek yang 

sudah terkenal berupa peniruan 

terhadap kemasan, reputas / 

goodwill, pengelabuan dan 

kerugian. 

Konsep persaingan curang yang terdapat dalam Undang-Undang No. 

5 Tahun 1999 tentang larangan pelaku bisnis dalam melakukan praktik bisnis 
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, tidak diperkenankan untuk melakukan monopoli pasar atau terdapatnya 

upaya-uapaya atau rekayasa untuk memonopoli pasar secara tidak sehat. 

Yang menjadi objek sengketa dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 

Tentang Persaingan Usaha dan Praktik Monopoli adalah praktik penguasaan 

pasar dalam melakukan usaha atau bisnis. Hal ini berbeda dengan persaingan 

curang di bidang merek, karena yang menjadi objek sengketa adalah tindakan 

peniruan atau pengelabuan terhadap karya intelektual milik pihak lain dengan 

tujuan untuk mengambil keuntungan. 

Melihat dari ruang lingkup kedua ketentuan undang-undang di atas, 

maka terdapat perbedaan konsep tentang objek sengketa. Sengketa merek 

yang berkaitan dengan persaingan curang tentang kemasan tidak dapat 

mempergunakan ketentuan undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. 

c) Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

Konsep persaingan curang diatur secara tersirat dalam Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terdapat pasal-pasal yang 

menyebutkan tentang persaingan curang sehingga pasal ini ditafsirkan 

sebagai ketentuan yang berkaitan dengan persaingan curang yaitu ketentuan 

pasal 4 dan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek : 

“Yang di maksud dengan pemohon yang beritikad tidak baik pemohon 

yang patut didugadalam mendaftarkan mereknya memiliki niat, meniru, 

menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya 

menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau 

menyesatkan konsumen”. 
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Berdasarkan unsur-unsur yang telah dikemukakan di atas, terdapat 

tiga kata kunci, yaitu pendaftaran merek, itikad tidak baik, dan persaingan 

curang. Permintaan pendaftaran merek tidak akan didaftarkan apabila terdapat 

unsur itikad tidak baik yang dapat merugikan pihak lain. 

Berbicara tentang Merek yang merugikan pihak lain, dalam hal ini 

tindakan passing off, undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

memiliki aturan tentang gugatan pembatalan terhadap Merek yang 

didaftarkan dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik orang lain baik untuk 

barang/jasa sejenis maupun tidak sejenis sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang 

berbunyi “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak 

yang berkepentingan.” 

Berdasarkan hal tersebut pendaftaran merek harus dilakukan dengan 

mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemilik merek terdaftar 

yang mempunyai hak untuk memberikan izin kepada pihak lain atau bahkan 

melarang menggunakan merek tersebut. 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga 

menetapkan ketentuan pidana dalam Pasal 90, 91, dan 94 Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bagi pemilik Merek yang melakukan 

passing off Merek terkenal terdaftar sama keseluruhannya untuk barang 

dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
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banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sedangkan bagi pemilik 

Merek yang melakukan passing off Merek terkenal terdaftar sama pada 

pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 90, 91 Undang undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek. 

d) Ketentuan Pasal 382 bis KUHP

Konsep persaingan dalam KHUP menurut Joko Prakoso, yang mengutip

pendapat dari Ratih Indrawati, membedakan persaingan dalam arti umum dan

persaingan dalam arti khusus:
50

“Persaingan dalam arti umum ialah persaingan yang didasarkan atas 

pendapat khalayak ramai tanpa melihat rumusan dalam ketentuan pasal 

382 bis KUHP, sedangkan persaingan dalam arti khusus ialah persaingan 

curang yang didasarkan atas rumusan pasal 382 bis KUHP”. 

Persaingan curang itu sendiri termasuk dalam jenis tindak pidana 

penipuan.
51

 Adapun rumusan pasal 382 bis KUHP adalah:

“Barang siapa untuk mendapatkan melangsungkan atau memperluas 

hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, 

melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau 

seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi 

konkuren-kokurennya atau konkuren- konkuren orang lain, karena 

persaingan curang dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan 

atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”. 

Kejahatan yang terdapat dalam ketentuan di atas, dinamakan 

persaingan curang atau penawaran curang.
52

50
 Joko Prakoso, 1987, Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia,  Liberty, Yogyakarta, hlm. 76. 

51
 Ibid., hlm. 80-81. 
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Menurut Soenarto Soerodibroto berdasarkan arrest-arrest Hoge Road, 

syarat suatu perbuatan persaingan curang menurut pasal 382 bis KUHP yaitu 

sebagai berikut:
53

  

a. Bertujuan untuk menetapkan, mempertahankan atau memperluas jumlah 

penjualan; 

b. Dilakukan untuk mengelabui para pembeli; 

c. Dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan para saingannya; 

d. Pada umumnya perbuatan itu menyesatkan; 

e. Terakhir, perbuatan itu dapat menimbulkan kesan yang keliru terhadap 

orang pada umumnya memperhatikan ketelitian sepatutnya. 

Dalam Hoge Raad lainnya menyatakan bahwa juga dapat dihukum 

penyesatan terhadap orang lain dan calon-calon pembeli.
54

  

Tahapan penafsiran pasal 382 bis KUHP, S.R. Sianturi berpendapat:
55

  

“Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan curang adalah 

melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dapat menyesatkan 

manusia yang normal kendati ia dalam keadaan waspada sebagaimana 

wajarnya. Apa yang dimaksud wajar disini, pada praktiknya banyak 

diserahkan pada pertimbangan hakim secara kasuistis”. 

 

Dalam penerapan pasal 382 bis KUHP menurut S.R. Sianturi perbuatan 

curang yang menyesatkan itu tidak harus sudah menyesatkan khalayak ramai 

atau seseorang tertentu, intinya perbuatan itu sudah dilakukan dan ternyata 

                                                                                                                                                                       
52

 R. Soesilo, 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- 

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,  Politea, Bogor, hlm. 228. 
53

 Soenarto Soerodibroto, 2002, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah 

Agung, dikutip dari buku Hoge Raad,  Rajawali Press, Jakarta, hlm. 248. 
54

 Ibid., hlm. 249. 
55

 .R. Sianturi, 1983 Tindak Pdana di KUHP berikut Uraiannya, Alumni AHM- PTHM, 

Jakarta, hlm 638 
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menyesatkan.
56

 Berdasarkan pasal ini, perbuatan kondisi persaingan curang 

terjerat dalam beberapa unsur yaitu melakukan perbuatan curang untuk 

menyesatkan dan menimbulkan kerugian karena persaingan curang. 

Konsep persaingan curang yang terdapat pada Pasal 382 bis KUHP adalah 

tidak relevan untuk dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa di bidang merek 

karena meletakkan unsur pidana yang utama yaitu terdapatnya penipuan dari 

seseorang dengan menggunakan cara yang curang dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Indikator terdapatnya persaingan 

curang di bidang merek mencakup tindakan pengrusakan reputasi merek terkenal 

dan pengelabuan atas produk merek terkenal yang dapat berakibat kerugian bagi 

pemilik merek terkenal. Indikator-indikator ini tidak terakomodasi dalam 

ketentuan Pasal 382 bis KUHP. 

Perkembangan persaingan curang saat ini berupa tindakan yang 

meniru itikad baik seseorang yang mencakup nama sebuah produk barang 

atau jasa, metode bisnis, kemasan, dan bentuk marketing. Selain itu, 

ketentuan tindak pidana merek pada pasal 90, 91, dan 94 Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak mengatur tentang konsep 

persaingan curang secara nyata, tetapi yang diatur hanyalah konsep 

pelanggaran merek. Ketentuan pasal 94 Undang-undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek berkaitan dengan toko-toko yang menjual barang palsu 

atau tiruan khususnya kemasan produk merek terkenal. 
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2. Perlindungan merek terkenal terhadap persaingan curang dalam 

Konvensi Paris, WIPO, Perjanjan TRIPs 

Bentuk-bentuk pelanggaran merek merupakan keadaan yang selalu 

muncul seiring dengan perkembangan perekonomian atau perdagangan di 

masyarakat. Hal ini disebabkan perlindungan hukum terhadap merek yang 

sudah dikenal oleh masyarakat pasti akan diikuti dengan penggunaan merek 

oleh pihak lain.
57

 Mengenai permasalahan persaingan curang telah diatur 

dalam ketentuan Internasional yang berkaitan dengan praktik perdagangan 

yaitu Konvensi Paris, perumusan oleh WIPO, dan Perjanjian TRIPs. 

a. Konvensi Paris dan Persaingan Curang 

Pengertian persaingan curang menurut pasal 10 bis Konvensi 

Paris adalah setiap tindakan yang berlawanan dengan praktik bisnis yang 

jujur. Terdapat tiga kategori persaingan curang dalam praktik menurut 

pasal 10 bis Konvensi Paris, yaitu tindakan yang dapat menyebabkan 

kebingungan konsumen, tindakan yang dapat menyesatkan konsumen, 

dan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap goodwill atau 

reputasi suatu bisnis. Untuk lebih menegaskan uraian ini, secara konkret 

di bawah ini diuraikan tindakan-tindakan yang dapat dicontohkan sebagai 

tindakan persaingan curang, yaitu antara lain:
58

  

1) Pelanggaran terhadap merek dagang dan merek jasa; 

2) Tindakan dilusi atas itikad baik dari merek dagang; 

3) Penggunaan nama perusahaan, bisnis, dan professional yang secara 

membingungkan mempunyai kemiripan; 
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4) Kesalahan perwakilan dan kesalahan periklanan (false advertising); 

5) Melakukan tindakan persaingan curang atas barang-barang yang 

dilakukan oleh pengganti merek yang tidak diberi wewenang 

perintah atas merek. 

Berkaitan dengan pengertian persaingan curang di atas, terdapat 

beberapa pendapat para ahli yang memberikan rumusan terhadap konsep 

persaingan curang antara lain pendapat dari Beverly W. Pattishal, David 

C. Hiliard, dan Joseph Nye Welch yang memberikan gambaran tentang 

bentuk persaingan curang sebagai berikut:
59

  

1) Likelihood of confusion, mistake or deception: terdapatnya bentuk 

dari sebuah merek yang menyerupai atau memiliki persamaan 

dengan merek terkenal. 

2) Similarity of appearance, sound or connotation: terdapatnya 

persamaan bentuk penampilan (kemasan), bunyi, atau konotasi dari 

sebuah merek. 

3) Marketing environment: produk yang berbeda, tetapi dengan pola 

pemasaran yang sama dengan merek yang sudah terkenal. 

4) Intent: niat dari suatu tindakan untuk melakukan pelanggaran merek 

dapat terdeteksi dengan terdapatnya produk yang dihasilkan dan 

pada intensitas perdagangan pada produk persaingan curang yang 

sama dengan yang sudah terkenal. 

5) Counterfeiting: peniruan atas merek yang sudah terkenal. 
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Berdasarkan uraian di atas terdapat berbagai bentuk persaingan 

curang antara lain tindakan yang dapat menyebabkan kebingungan, 

terdapatnya kesamaan penampilan, kesamaan metode penjualan, 

intensitas peredaran barang, dan tindakan peniruan. 

Perlindungan terhadap goodwill dilakukan dengan mengantisipasi 

tindakan passing off. Dalam praktik di pengadilan terdapat tiga hal yang 

tidak terpisahkan untuk menentukan suatu tindakan passing off, yaitu:
60

  

(a) The subsitence of some reputation or goodwill on the part of the plaintiff. 

(b) Deceptive conduct on the part of the defendant, and 

(c) The existence or threat of damage to the plaintiff as a result or that 

conduct. 

Tiga hal yang telah dikemukakan tersebut dalam praktik 

pengadilan di Eropa dikenal dengan nama teori Classical Trinity. 

Rumusan terhadap unsur- unsur tindakan passing off juga diuraikan oleh 

Rocque Reynolds dan Natalie Stoianoff
61

 yang mengacu kepada teori 

Classical Trinity yaitu terkait dengan reputasi (reputation), pengelabuan 

(missrepresentation), dan kerugian (damage). 

Peniruan merek terkenal terhadap suatu produk tidak saja pada 

bentuk kata, huruf, atau gambar, tetapi peniruan sudah meningkat pada 

bentuk kemasan yang dimiliki oleh merek terkenal. Bentuk kemasan 

dalam praktik perdagangan yang berkaitan dengan bidang merek lebih 

dikenal dengan nama trade dress. 
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b. Rekomendasi WIPO tentang Persaingan Curang 

Persaingan curang tidak akan terlepas dari merek terkenal. 

Tindakan- tindakan peniruan selalu berkaitan dengan merek yang telah 

dikenal oleh masyarakat lebih dahulu. Untuk mengetahui pengertian dari 

merek terkenal, WIPO telah mengeluarkan guidelines menyangkut 

faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal 

atau tidak dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
62

  

1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut 

dalam sektor publik yang bersangkutan. 

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

3) Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari promosi merek 

termasuk pengiklanan dari publisitas serta presentasi pada 

pameran dari barang-barang atau jasa atas merek tersebut. 

4) Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap 

aplikasi pendaftaran sampai pada satu tingkat sehingga 

merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek. 

5) Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat 

pada merek sampai pada suatu tingkat dimana merek tersebut diakui 

sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang. 

6) Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut. 
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Merek terkenal harus mendapat perlindungan dari tindakan-

tindakan para pihak yang dilandasi dengan itikad tidak baik untuk 

melakukan perbuatan- perbuatan yang sangat merugikan.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan 

aktivitas bisnis dan perdagangan haruslah dilandasi dengan itikad baik 

dan praktik yang jujur. 

c. Persaingan Curang terhadap merek terkenal dalam TRIPs  

Pasal 16 ayat 1 Perjanjian TRIPs menetapkan bahwa pemegang 

merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga 

yang tidak memperoleh izin dari pemegang merek untuk 

memperdagangkan barang-barang atau jasa bermerek yang identik 

(identical) atau sama (similar) dengan merek dagang atau jasa yang telah 

terdaftar, yang dapat menimbulkan kebingungan (confusion) karena 

terdapatnya persamaan. Ketentuan pasal 16 ayat 1 Perjanjian TRIPs 

memberikan landasan bagi negara-negara anggota WTO untuk 

mewujudkan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan-tindakan 

persaingan curang. 

Berbeda dengan pelanggaran merek, pembahasan persaingan 

curang / passing off mencakup ruang lingkup yang tidak hanya terbatas 

pada objek HKI yang terdaftar.
63

 Dalam praktik, passing off merupakan 

praktik peniruan terhadap suatu produk yang menyerupai dengan merek 

yang telah dikenal lebih dahulu di masyarakat. Hal ini akan 
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menyebabkan konsumen mengaitkan produk satu dengan yang lainnya 

adalah sama. Kondisi demikian mengakibatkan kerugian bagi pemilik 

merek yang telah membangun merek sejak lama. Kerugian yang diderita 

yaitu menurunnya keuntungan dan hilangnya reputasi.
64

  

Dasar dari suatu tindakan passing off diungkapkan oleh Ng. Lim & Loke: 

“The basis of all passing off actions is the protection of goodwill of 

the trader. If the trader is able to demonstrate that he has sufficient 

goodwill in the get up of hid product, he is entitled in law to bring an 

action to have the deception stopped”. 

 

Inti dari yang dikemukakan di atas, faktor pertama yang perlu 

dibuktikan dalam tindakan passing off adalah goodwill. Satu-satunya 

fakta bahwa konsumen merasa bingung akan sumber produk atau jasa, 

tidaklah cukup dapat dikatakan bahwa seorang pedagang telah 

melakukan tindakan passing off dengan sukses melawan pedagang lain. 

oleh sebab itu, sebelum pedagang melakukan tindakan harus 

menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki goodwill sehubungan 

dengan produk atau jasa. Passing off berkaitan dengan goodwill yang 

terlihat dari nama, simbol, atau logo yang digunakan oleh seorang 

pedagang dan dihhubungkan dengan bisnis yang ada. 

Lebih lanjut, perbedaan antara pelanggaran dengan unfair 

competition /passing off adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

perbedaan antara pelanggaran dengan unfair competition /passing off 

Pelanggaran Merek Unfair Competition / 

passing off 

- Terdapat merek yang terdaftar di 

kantor merek. 

- Terdapatnya tindakan 

penggunaan merek terdaftar secara 

tanpa hak oleh pihak lain. 

- Pemilik merek mempunyai 

kewajiban untuk 

membuktikan tentang merek 

yang telah terdaftar. 

- Penggugat harus menunjukkan 

terdapatnya itikad tidak baik dalam 

rangka menegakkan hak. 

- Memberi perlindungan bagi merek 

yang tidak terdaftar namun merupakan 

merek terkenal yang sudah 

dipergunakan sejak lama dikaitkan 

dengan konsep classical trinity; 

reputasi, pengelabuan, dan 

kerugian. 

Secara prinsip persaingan curang dan pelanggaran merek 

merupakan dua konsep hukum yang berbeda.
65

 Ida Madieha memberikan 

rumusan mengenai pelanggaran merek yang mengacu pada Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Malaysia yaitu:
66

  

“A registered trademark is infringed by a person who, not being the 

registered proprietor of the trademark or registered user of the 

trademark using by way of the permitted use, uses a mark which is 

identical with it or so nearly resembling it as is likely to deceive or 

cause confusion in the course of trade in relation to goods or 

services in respect of which the trademark is registered in such a 

manner as to render the use of the mark likely to be taken either”. 

 

Dari uraian di atas pengertian pelanggaran merek adalah 

pelanggaran hak dari pemilik merek terdaftar. Untuk membedakan antara 

pelanggaran merek dengan persaingan curang, syarat untuk terpenuhinya 

suatu tindakan dikategorikan sebagai tindakan passing off yaitu:
67
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“. . . (1) a misreprensentation, (2) made by a trder in the course of 

trade, (3) to prospective customers of his or ultimate customers of 

good or sevices supplied by him, (4) which is calculated to injure the 

business, or goodwill, of another trader (in the sense that it is a 

reasonably foreseeable consequence) and (5) which causes actual 

damage to the business or goodwill of trader by whom the action is 

brought or will probably do so”. 

 

Syarat suatu tindakan passing off adalah tindakan pengelabuan terhadap 

perspektif konsumen yang dilakukan oleh pedagang dalam jalur perdagangan, 

sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap goodwill suatu bisnis. 

Pengertian pelanggaran merek, jika dikaitkan dengan persaingan 

curang yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki 

pendaftaran merek, tetapi dalam praktik perdagangan menggunakan merek 

yang terdapat persamaan dengan merek yang sudah terdaftar secara tanpa 

izin.
68

 Unsur-unsur yang tercakup dalam pelanggaran merek terdiri dari:
69

 

1) Sebuah merek yang identik dengan, secara luas identik dengan, 

atau kemiripan yang menyesatkan pada merek dagang; 

2) Digunakan oleh orang yang bukan pemilik terdaftar dari merek 

dagang atau seorang pengguna yang terdaftar; 

3) Dalam jalur perdagangan; 

4) Sehubungan dengan produk atau jasa yang berkaitan dengan 

merek dagang yang terdaftar. 

 

Unsur pelanggaran merek yang paling utama didasarkan pada 

terdapatnya unsur-unsur yang identik atau terdapatnya kemiripan dengan 

merek yang terdaftar dan digunakan dalam praktik perdagangan yang 

menggunakan jenis produk yang sama dengan yang terdaftar sehingga 

mengakibatkan terdapatnya kebingungan konsumen. Pelanggaran 

terhadap merek tidak akan terjadi, jika tidak ada potensi kebingungan 
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pasar akan merek. Kebingungan pasar terdiri dari 2 (dua) tipe yaitu 

merek atau kemasan / get-up yang sama. Inti dari pelanggaran adalah 

terdapat pada cara suatu kemasan atau get-up dapat dianggap unik.
70

 

Berkaitan dengan beberapa unsur praktik passing off, Jill 

McKeough dan Andrew Stewart menguraikan:
71

  

1) Reputasi (reputation), penggunaan nama atau gambar oleh 

pihak-pihak yang berhubungan dengan perdagangan pada merek 

pakaian. Kemasan produk dan kesan yang terdapat pada iklan, 

sluruhnya dibangun dengan dasar reputasi yang dapat diukur 

dengan penggunaan produk lebih dahulu. 

2) Penipuan (Deception), kecenderungan dari passing off adalah 

sebuah tindakan pengeliruan atau pengelabuan yang dapat 

membohongi masyarakat konsumen. Dalam praktik di 

pengadilan, seorang penggugat harus dapat membuktikan letak 

terjadinya kekeliruan masyarakat dalam membeli produk yang 

dihasilkan oleh tergugat atai pihak yang telah melakukan 

pengelabuan, sehingga niat tidak baik dari tergugat dapat 

terbukti dengan terdapatnya bukti-bukti di pengadilan dengan 

memperhatikan tipe dari pengelabuan dan kualitas dari 

pengelabuan yang dapat membingungkan konsumen di pasaran. 

3) Kerugian (damage), tindakan perbuatan melawan hukum pasa 

passing off terdeteksi dengan terdapatnya tindakan pengelabuan 

dengan salah satu pihak yang mempergunakan hak orang lain yang 

telah memiliki reputasi sangat tinggi dan kewajiban dari pemilik 

merek yang berhak untuk membuktikan letak kerugian yang dialami 

sehubungan dengan terdapatnya produk yang telah membingungkan 

masyarakat konsumen, sehingga mengakibatkan  turunnya reputasi. 

4) Ganti kerugian (remedies), kerugian yang diderita oleh pemilik 

merek dengan terdapatnya tindakan passing off adalah hilangnya 

omset atau keuntungan dan menurunnya reputasi, sehingga ganti 

kerugian yang harus diberikan oleh tergugat kepada pemilik 

merek yang berhak adalah senilai kerugian yang diderita. 

5) Persaingan curang (unfair Competition) merupakan tindakan 

yang lebih dari passing off. 

 

Mengacu dari unsur yang terdapat dalam passing off di atas, 

secara garis besar dapat disimpulkan bahwa hal itu disebabkan oleh 

                                                             
70

 Pearson & Miller, Commercial Exploitation of International Property, hlm. 205. 
71

 McKeough, et al., Intellectual Property in Australia, third Edition, hlm. 358-359. 



81 

 

faktor penyalahgunaan sebuah reputasi yang sudah ada dari sebuah 

merek. 

Goodwill atau reputasi dapat dilindungi oleh undang-undang 

passing off. Undang-undang passing off melarang setiap tindakan 

penyesatan yang dilakukan dalam perdagangan. Faktor lain yang dapat 

menunjukkan tentang reputasi yaitu wilayah dan tenggang waktu 

dibangunnya sebuah reputasi. Wilayah yang dikembangkan tidak saja 

wilayah lokal tetapi juga lintas negara. Penggunaan merek dibangun 

untuk jangka waktu yang cukup lama dan telah mampu mempertahankan 

sebuah reputasi serta nama baik dari perusahaan atau nama baik merek 

yang dipergunakan.
72

 

Persaingan curang memiliki persamaan dengan kemungkinan 

terdapatnya kebingungan. Tindakan persaingan curang berusaha 

membuat bingung konsumen melalui peniruan terhadap bentuk kemasan 

suatu produk. Penggunaan merek yang identik atau sama tanpa hak dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Lebih lanjut, Paul McGinnes 

menambahkan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan 

pelanggaran terhadap merek, apabila penggunaan merek dilakukan 

dengan itikad baik dan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik merek.
73

  

Untuk menilai terjadinya suatu persaingan curang terhadap suatu 

produk kemasan, selalu dikaitkan dengan konsep penilaian persamaan 

atas merek yang diperbandingkan terhadap konsep persamaan. Jeremy 
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Philips berpendapat bahwa untuk menentukan suatu merek yang 

diperbandingkan, terdapatnya unsur persamaan, hal ini harus didasarkan 

pada unsur-unsur sebagai berikut:
74

  

1) Persamaan secara visual (Visual Similarity), bentuk visual dari 

suatu merek dapat berakibat terdapatnya persamaan; 

2) Persamaan bunyi (Aural Similarity), terdapat dua merek yang 

berbeda, tetapi karena terdapatnya lafal pengucapan dari suatu 

negara yang mirip, bunyi yang dihasilkan akan terdapat 

persamaan. Asumsi dari masyarakat terhadap merek yang 

diperbandingkan menyadari bahwa kata yang dipergunakan pada 

merek berasal dari bahasa asing. Dilihat secara sepintas dapat 

dikatakan berbeda, tetapi ketika diucapkan dengan lafal tertentu 

akan terdapat persamaan bunyi; 

3) Persamaan konsep (Conseptual Similarity), persamaan dari segi 

konseptual dapat dilakukan dengan tiga cara: pertama, persamaan 

konsep dari segi subjek merek dalam karakter merek yang 

digunakan menggunakan gambar yang berbeda, tetapi dari segi 

idenya terdapat persamaan. Kedua, konsep persamaan melalui 

penggabungan dua kata menjadi dua karakter gambar merek. Ketiga, 

konsep persamaan melalui hubungan secara budaya. 

 

3. Pengaturan Perlindungan Hukum Merek terkenal terhadap Passing off  

yang menyebabkan Persaingan Curang di Indonesia 

a. Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek  

Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

menyebutkan bahwa permohonan hanya dapat diajukan oleh pemohon 

merek yang beritikad baik. Pengertian itikad baik dapat digambarkan 

sebagai tindakan yang dilakukan secara jujur tanpa ada niat untuk menipu 

atau menggunakan goodwill yang telah diperoleh dari pedagang. 

Pengertian itikad baik selalu dikaitkan dengan tindakan kejujuran, 

tanpa dasar mengambil keuntungan dengan cara yang curang.  
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Itikad baik ditandai dengan tindakan tanpa ada niat untuk melakukan 

penipuan. Lebih lanjut, H. OK. Saidin mengemukakan mengenai itikad baik 

dalam praktik pendaftaran merek di Indonesia:  

”Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang 

beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan 

demikian, aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada pemilik 

merek yang beritikad baik”. 

 

Mengenai itikad baik dalam pendaftaran merek juga dikemukakan 

lebih jauh oleh Tim Lindsey:  

“Merek harus didaftar dengan itikad baik. Jika seseorang mencoba 

mendaftarkan sebuah merek yang disadari sebagai merek milik orang lain 

atau serupa dengan merek milik orang lain, merek tersebut tidak dapat 

didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat 

didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk 

digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa (pasal 61 (2) (a) dan 

pasal 4)”. 

 

Berdasarkan telaah di atas, itikad baik terkait dengan pemilikan atau 

pemakaian, yang pada dasarnya penentuannya diserahkan kepada lembaga-

lembaga peradilan. Itikad baik adalah dasar utama daripada seluruh Undang-

undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan 

merupakan suatu prinsip dasar dari Undang-undang No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek yang telah dicantumkan dalam pasal 4 Undang-undang No. 

15 Tahun 2001 tentang Merek, merek hanya dapat didaftarkan atas dasar 

permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. 

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 

memberikan rumusan tentang itikad baik dengan merumuskannya sebagai 

suatu tindakan secara tidak layak dan jujur dengan niat untuk membonceng, 

meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha 
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yang dapat berakibat kerugian pada pihak lain dan menimbulkan kondisi 

persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Penggalan akhir 

kalimat dalam penjelasan Pasal 4 tersebut menggambarkan situasi bahwa akibat 

dari mendaftarkan merek yang dilandasi dengan itikad tidak baik, akan 

berakibat kerugian pada pihak lain. Kondisi ini adalah gambaran dari suatu 

persaingan curang dalam dunia bisnis. Implementasi dari kedua gambaran ini, 

disebabkan terjadinya unsur mengecoh atau menyesatkan konsumen. 

Terjadinya kerugian pada pihak lain tidak dapat hanya dibuktikan melalui 

bukti-bukti fisik yang dilampirkan pda persidangan, baik pemeriksa merek 

maupun pengadilan harus dapat merumuskan keputusan yang adil ditinjau dari 

sudut ekonomi baik sebab maupun akibatnya.
75

  

Ketentuan pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek tidak mengatur ketentuan tentang persaingan curang, karena tidak 

secara tegas memberikan definisi tentang persaingan curang. Kategori 

persaingan curang hanya menyebutkan tindakan mengecoh dan 

menyesatkan konsumen dalam persaingan curang di bidang merek yang 

dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. 

Setelah dianalisis secara mendalam ketentuan Pasal 4 Undang- 

Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek hanya diperuntukkan sebagai 

syarat administratif dalam mengajukan permintaan pendaftaran merek yang 

meniru merek terkenal. Ukuran untuk menilai persaingan curang 

berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 

hanya menilai persamaan bentuk etiket merek yang diajukan permintaan 

                                                             
75

 Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan  Curang, 

hlm. 197 



85 

 

pendaftarannya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau jika 

dipergunakan di pengadilan, maka yang akan diperbandingkan adalah 

membandingkan etiket merek yang terdaftar dengan yang tidak terdaftar 

atau merek terdaftar dengan merek terdaftar lainnya. 

Keberadaan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek dapat menimbulkan celah hukum terjadinya tindakan persaingan 

curang, disebabkan oleh tidak jelasnya konsepsi tindakan persaingan curang 

dalam ketentuan pasal ini, sedangkan tindakan persaingan curang yang 

dikategorikan dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris memiliki konsep yang 

lebih luas dari sistem administratif pendaftaran merek. Kategori tindakan 

persaingan curang yaitu berkaitan dengan segala tindakan pengelabuan 

terhadap produk merek terkenal yang berakibat membingungkan, 

penyesatan dan merugikan reputasi atau goodwill atas merek terkenal dan 

yang diperbandingkan dalam sengketa merek terkenal dalam persaingan 

curang tidak sekedar membandingkan antara merek yang tidak terdaftar, 

tetapi reputasi atau goodwill dari merek terkenal harus dipertimbangkan 

juga dalam menilai persamaan. Tindakan persaingan curang tidak hanya 

dipergunakan untuk melindungi merek dagang suatu perusahaan, tetapi juga 

dapat melindungi reputasi bisnis perusahaan.
  

Langkah nyata untuk mengantisipasi persaingan curang yaitu pasal 4 

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek harus menjelaskan 

tentang tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan 

persaingan curang yang mengacu kepada ketentuan Pasal 10 bis Konvensi 
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Paris terkait dengan perlindungan terhadap reputasi, pengelabuan atas 

produk merek terkenal dan kerugian.
  

b. Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 

Pasal 6 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek 

menyebutkan bahwa penolakan hanya dapat dilakukan, apabila merek 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 

yang lebih dahulu terdaftar dan dengan merek yang sudah terkenal, kecuali 

atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
76

  

Kata kunci dalam penerapan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 

2001 Tentang Merek beserta penjelasannya terletak pada subjektivitas pemeriksa 

merek. Melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa merek, barulah 

suatu merek dapat dikategorikan mengandung unsur itikad baik atau tidak. 

Penjelasan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang 

Merek menekankan pada pengertian persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhannya. Dalam penjelasan tersebut menggambarkan bahwa hal ini 

dapat terjadi disebabkan oleh terdapatnya unsur-unsur yang menonjol dapat 

berupa cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur, 

dan persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek ini. 

4. Sengketa Merek COKELAT KLASIK dan NYOKLAT KLASIK 

Sepanjang  jalan di Kota Malang tepatnya di kawasan  pendidikan 

telah menjadi  pusat penjualan berbagai macam minuman. Salah satunya 

minuman yang berbahan dasar coklat. Tempat ini sangat mudah dicapai 
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karena terletak di berbagai sudut kota yang telah menjamur di tepi jalan 

khususnya daerah sekitar kawasan pendidikan. Mereka mendirikan kios-kios 

kecil seperti layaknya pedagang kaki lima dengan berbagai macam merek.  

Cokelat Klasik adalah produk minuman yang berbahan dasar cokelat 

murni yang telah diolah menjadi produk unggulan minuman cokelat siap 

minum dengan rasa yang memikat dan sehat yang pertama muncul di Kota 

Malang. Minuman Cokelat Klasik tersebut disajikan dalam sebuah kemasan 

sederhana berupa gelas plastik berukuran sedang hingga besar yang 

bertuliskan nama atau merek dan bergambarkan logo tertentu. 
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Seiring berjalannya waktu minuman Cokelat Klasik menjadi salah 

satu minuman khas Kota Malang yang diminati banyak orang khususnya para 

pelajar dan mahasiswa. Sudah menjadi hal umum bahwa setiap orang yang 

berkunjung ke Kota Malang pasti mencoba untuk membeli produk dari 

Coklat Klasik ini sebagai pelepas dahaga di siang hari  maupun malam hari 

dengan  sensasi coklat. Hal ini tentu saja dilirik oleh para competitor sehingga 

muncullah berbagai ide membuat minuman dengan merek yang hampir 

menyerupai Cokelat Klasik. Awalnya, masyarakat Kota Malang hanya 

mengenal minuman coklat bermerek COKELAT KLASIK yang kemasannya 

bergambar sebuah coklat batang dan tertulis cokelat klasik. Melihat 

perkembangan cokelat klasik yang sangat pesat, tidak lama kemudian, 

muncullah beberapa produsen pembuat minuman yang merek, konsep dan 

cara pengemasan  menyerupai cokelat klasik yaitu Nyoklat Klasik. 

 

Munculnya minuman merek Nyoklat Klasik di pasaran membuat 

masyarakat menjadi bingung. Hal ini disebabkan karena merek dan cara 

pengemasan hampir menyerupai Cokelat Klasik. Serta harga yang ditawarkan 

Nyoklat Klasik lebih murah dibanding  Cokelat Klasik. Sebagai masyarakat 

umum pastinya tidak memperdulikan mana yang yang Cokelat Klasik dan 
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mana yang Nyoklat Klasik, yang terpenting mereka bisa menikmati minuman 

coklat dengan harga yang lebih murah. 

Merasa dirugikan dengan menurunnya minat konsumen terhadap  

Cokelat Klasik akhirnya manager dari Cokelat Klasik yaitu Bapak Sofyan 

Delly
77

 mengajukan somasi dan peringatan terhadap para produsen minuman. 

Dimana di dalam surat somasi tersebut pihak Cokelat Klasik mengajukan 

surat yang berisikan bahwa pihak Nyoklat Klasik melanggar pasal 6 Undang-

undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek . 

Adapun penjelasan pasal 6  : 

” Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang 

dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan 

pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang 

usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula 

reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang 

gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia 

yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran 

merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum 

dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga 

yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh 

kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi 

dasar penolakan”. 

 

Pihak Cokelat Klasik juga memberikan peringatan yang masih 

menggunakan gambar menyerupai cokelat klasik dan bahan dalam kemasan 

produknya agar memberhentikan produksi minumannya atau mengganti 

merek, gambar dan nama pada produk minumannya dengan merek yang lain. 

Para produsen minuman Nyoklat Klasik tersebut tidak boleh lagi memakai 

nama dan gambar yang menyerupai minuman Cokelat Klasik.  
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Merek yang tertera pada kemasan Cokelat Klasik yang dijual di penjuru 

Jalan kota Malang termasuk merek dagang. Hal ini dikarenakan merek tersebut 

digunakan dalam rangka memperdagangkan minuman Cokelat Klasik yang 

dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 

hukum. Merek yang tertera pada kemasan Cokelat Klasik yang dijual tersebut 

menjadi pembeda dari produk-produk minuman coklat lainnya. 

Secara hukum, pemilik Cokelat Klasik berhak mengajukan gugatan 

terhadap Pemilik Nyoklat Klasik, mengingat sang pemilik telah mendaftarkan 

mereknya. Pengajuan gugatan ini merupakan konsekuensi adanya 

perlindungan hukum hak atas merek,sebagaimana yang termuat dalam Pasal 

76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemberian hak 

kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan 

kepada sipelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata. Pasal 

76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa 

gugatan pelanggaran merek terdaftar dapat diajukan kepada Pengadilan 

Niaga. 

Namun berbicara mengenai peraturan yang telah dibahas diatas, tentang 

adanya peniruan merek (passing off) yang dilakukan oleh pihak Nyoklat Klasik 

terhadap merek milik Cokelat Klasik, jika dikaitkan pada kenyataannya maka 

terlihat bahwa dengan memberikan somasi saja tidaklah cukup untuk membuat 

pihak Nyoklat Klasik jera atau menghentikan produksi minumannya. Hal ini bisa 

di lihat bahwa masih adanya cabang atau gerai Nyoklat Klasik yang berada di area 



91 

 

Malang sekitar 15 gerai. 
78

Apabila penulis menyimpulkan ke dalam suatu opini, bisa 

saja pihak Cokelat Klasik tidak mempergunakan hak nya untuk menggugat 

bahwasannya ada merek lain yang menirukan produk minuman miliknya. Dan 

demikian terlihat pada akhirnya semakin berkembang usaha Nyoklat Klasik tersebut. 

Maka dari itu, alangkah baiknya apabila pihak Cokelat Klasik membawa hal ini ke 

ranah hukum dan mempergunakan haknya yang telah diatur oleh Undang-Undang 

demi mempertahankan merek yang sah dimiliki sesuai dengan peraturan yang sudah 

ada. Sehingga dengan dibawanya kasus ini ke ranah hukum yang sebenarnya dapat 

membuat pihak Nyoklat Klasik akan dilakukan pemberhentian produksi terhadap 

merek Nyoklat Klasik oleh pihak yang berwenang . 

Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan 

pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan 

peradilan yang khusus. 

Dari kasus di atas, maka perlindungan hukum terhadap merek terkenal 

sangat dibutuhkan, antara lain untuk: 

a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, 

pemilik merek, atau pemegang hak merek; 

b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas 

Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak 

yang berhak; 

c. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih 

terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka. 
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