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BAB II

PENGATURAN PASSING OFF DALAM SISTEM HUKUM MEREK

INDONESIA

2.1 Karakteristik Passing Off

Dalam Common Law passing off dapat diartikan secara singkat menjadi

pemboncengan reputasi dan citra terhadap sebuah merek yang sudah dahulu dan atau

lebih terkenal. Hal ini dimaksudkan untuk mengecoh dan membuat bingung

masyarakat umum yang mengakibatkan publik salah memilih barang yang

seharusnya, bagi pihak pelaku passing off mendatangkan keuntungan tetapi pihak

yang diboncengi mengalami kerugian yang tidak sedikit.10

Provision on the Protection of Well-Known Mark dari WIPO yang disahkan

oleh SCT tanggal 9 Juni 1999, terdapat definisi merek terkenal antara lain: derajat

pengenalan atau pengakuan atas merek; luas dan lamanya penggunaan merek; luas

dan lamanya pengiklanan dan promosi; sejauh mana merek tersebut dikenal,

digunakan, diiklankan, didaftarkan dan dipertahankan dalam wilayah tertentu baik

secara lokal, regional atau internasional; derajat daya beda merek; derajat ekslusif

merek; sifat dari barang atau jasa dan jalur perdagangannya; derajat reputasi merek

sebagai lambang mutu; dan nilai komersial dari merek.11

10Elvani Harifaningsih, Kasus merek dominasi perkara HaKI, Bisnis Indonesia, Mei 2009. hal
10

11 Ibid .
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Makna dari Passing off adalah suatu upaya/tindakan/perbuatan yang

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu

persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual yang

melakukan pemboncengan reputasi dan citra terhadap sebuah merek yang sudah

dahulu dan atau lebih terkenal. Tindakan tersebut secara jelas akan merugikan

produsen yang memiliki reputasi yang baik dan konsumen pula, sehingga dalam

sistem hukum nasional yang telah melindungi kepentingan produsen dan konsumen

tersebut maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai pelanggaran hukum.12

Pelanggaran hukum atas reputasi/citra/merek yang dimiliki produsen dan

konsumen selaku pemakai tersebut terdapat Perbedaan akan waktu terjadinya

tindakan non yuridis tersebut yaitu telah terjadi (tindakan infringement) atau

belum/akan terjadi (tindakan passing off ) dan perbedaan istilah passing

off dengan infringement dijelaskan sebagai berikut:13

a. Passing off: merupakan suatu upaya/tindakan/perbuatan yang mengarah

kepada adanya suatu pelanggaran dalam bidang hak atas kekayaan

intelektual, dalam hal ini hukum merek. Jadi dalam hal tersebut

pelanggaran tersebut belumlah terjadi, baru merupakan usaha-usaha yang

mengarah kepada terjadinya pelanggaran;

12 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl273/passing-off, diakses pada tanggal 9
septembert 2013

13 Ibid.
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b. Infringement: merupakan suatu tindakan yang termasuk pelanggaran

dalam bidang hak atas kekayaan intelektual, dalam hal ini hukum

merek. Jadi dalam hal tersebut, pelanggaran itu telah terjadi.

Adanya tindakan Passing off ini juga dikategorikan sebagai tindakan atau

perbuatan curang yang melanggar KUHPidana pasal 382 bis Bab XXV yang

berbunyi:

"Barangsiapa 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 dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-

konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang,

dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling

banyak Rp.13.500.000,00”

Secara harfiah passing off berasal dari idiom pass off yang berarti menipu,

menghilang sehingga passing off berarti penipuan, penghilangan. Berkaitan dengan

merek, passing off sebagai pranata yang dikenal dalam Common Law sering diartikan

sebagai tindakan pemboncengan reputasi suatu merek untuk mendapatkan

keuntungan bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut.

Pengertian passing off menurut Black’s Law Dictionary yaitu: 14

“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

14 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eighth Edition, (St. Paul,Minn: West Publishing
Co, 2004), hal. 1115.
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tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as

trademark infringement”.

(terjemahan bebasnya passing off adalah tindakan atau suatu hal palsu yang

menampilkan produknya sendiri seperti produk orang lain dalam upaya

menipu pembeli potensial. Passing off ditindaklanjuti dalam perbuatan

melawan hukum berdasarkan hukum persaingan curang. Ini juga dapat

ditindaklanjuti sebagai pelanggaran hak merek.)

Passing off juga diartikan adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan

melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih melanggar etika bisnis, norma

kesusilaan maupun hukum. 15Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara

meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak yang telah memiliki reputasi

baik dan cara mendompleng reputasi (good will) ini bisa terjadi pada bidang merek,

paten, desain industri maupun bidang hak cipta. 16

Pengaturan passing off muncul ketika suatu usaha yang memiliki reputasi

tidak memiliki merek dagang atau tidak dapat mendaftarkan merek dagangnya

(misalnya karena mereknya terlalu deskriptif atau yang ditiru belum termasuk hal

yang dilindungi oleh hukum merek) namun memerlukan perlindungan hukum dari

upaya pihak lain yang hendak membonceng reputasi usaha tersebut dan hukum

passing off ini bertujuan melindungi baik konsumen maupun pelaku usaha dari

adanya praktek-praktek usaha yang dilakukan oleh pihak lain untuk meraih

15 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.cit, hal. 235.
16 Ibid.
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keuntungan dengan cara-cara yang merugikan atau membahayakan reputasi pelaku

usaha yang asli.

Di negara-negara tersebut, passing off berkembang sebagai bentuk praktek

persaingan curang dalam usaha perdagangan atau perniagaan. 17 Passing off adalah

common law right dan tidak ditentukan oleh undang-undang dari Parlemen namun

telah dikembangkan melalui case law sejak 1618 dan dapat digunakan untuk

menghentikan orang lain mendapatkan manfaat dari reputasi bisnis pengusaha lain

dan digunakan dalam hubungannya dengan tindakan pelanggaran merek dagang atau

untuk melindungi merek yang mempunyai reputasi tapi tidak mendapat perlindungan

sebagai merek terdaftar. 18

Suatu perbuatan pemboncengan reputasi dikatakan sebagai perbuatan

melawan hukum dikenal di negara-negara yang menganut (sistem Common Law)

seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain. 19

Untuk dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan passing off harus memenuhi

tiga elemen yaitu ;20

17 Choosing and Protecting Your Brand, http://www.out-law.com/page-5541, dikunjungi pada
tanggal 13 september 2013

18 Passing off, http://www.dllegal.com/index.php?option=com_, dikunjungi pada tanggal 16
september 2013

19 Soedjono Dirdjosisworo, Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju
dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian
Undang-Undang HKI Indonesia (Bandung: CV Utomo, 2005), hal.5.

20 Frans. H. Winata, Pemboncengan Reputasi Merek (Passing Off) sebagai Tindakan
Persaingan Curang, http://yphindonesia.org/index.php/publikasi/artikel/
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1. adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku

usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya

tersebut cukup dikenal oleh umum.

2. 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 (misleading)

atau terjadi kebingungan (confusion) dalam memilih produk yang

diinginkan.

3. 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 sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh

masyarakat (public misleading).

Dalam sistem Common Law pihak yang merasa dirugikan dapat mengadakan

suatu aksi yang biasa dikenal dengan the action for passing off yang menurut

Copinger sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah:21

“The action for passing off lies where the defendant has represented to the

public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A

defendant may make himself liable to this action by publishing a work under

the same title as the plaintiff's, or by publishing a work where 'get up' so

21 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.cit, hal. 237, dikutip dari Copinger, Skone
James, Copyright, Cet.Kedua belas, (London: Sweet & Maxwell, 1980), hal.327.
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resemble that of the plaintiff's work as to deceive the public into the belief that

it is the plaintiff's work, or is associated or connected with the plaintiff”

(terjemahan bebasnya: Tindakan terhadap pemboncengan reputasi dilakukan

ketika tergugat telah menampilkan kepada masyarakat bahwa barang atau

bisnisnya adalah barang atau bisnis penggugat. Tergugat mungkin harus

bertanggungjawab atas tindakannya memproduksi produk dengan nama yang

sama dengan penggugat, atau memproduksi produk di mana kemasannya

menyerupai produk penggugat sehingga menipu masyarakat sehingga percaya

bahwa ini adalah produk penggugat, atau berkaitan atau berhubungan dengan

penggugat).

Melalui gugatan atas adanya passing off, pihak yang dirugikan bisa

menggugat pihak yang curang yaitu orang yang “membonceng” atas ketenaran dari

nama, merek, orang lain yang telah diciptakan dan dibentuk dengan susah payah serta

mengeluarkan banyak tenaga dan pembiayaan untuk promosi nama atau merek

tersebut yang kualitasnya tinggi, sehingga dikenal luas di masyarakat.22 Pihak yang

dirugikanlah yang harus membuktikan adanya passing off itu, beban pembuktian ada

di penggugat.

Action for passing off (tindakan passing off) ini memang dirasakan sulit

karena pihak yang dirugikan harus bisa menunjukkan reputasinya dari semua yang

dimilikinya tentang hal yang tidak bisa didaftarkan, yang telah didaftarkan atau yang

belum didaftarkan dan action for passing off untuk melindungi nama baik/reputasi

22 Ibid.
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(goodwill), logikanya tidak ada action for passing off bila tidak ada goodwill karena

goodwill menyatu tidak berdiri sendiri dari suatu bentuk usaha.23

Di negara Common Law, yang dapat diminta dalam tuntutan atas dasar

pemboncengan reputasi adalah injuction (penetapan hakim) yang berisi ;24

1. Penghentian perbuatan tergugat yang menyesatkan dan pernyataan untuk tidak

mengulangi perbuatan tersebut, berupa;

a. Penarikan dari peredaran barang atau jasa yang menyesatkan tergugat

untuk diserahkan atau dihancurkan.

b. Permintaan ganti rugi materiil atas kerugian nyata yang diderita dan

sejumlah keuntungan yangseharusnya diperoleh, termasuk biaya

pengacaradan biaya perkara.

2. Permintaan ganti rugi yang bersifat immaterial akibat kerusakan reputasinya.

Berdasarkan uraian diatas pengaturan passing off dalam Common Law

sebenarnya digunakan untuk melindungi pemilik merek tidak terdaftar/belum

terdaftar (yang memiliki reputasi dari perbuatan pihak-pihak lain yang ingin

mengambil keuntungan ekonomis dengan melakukan pemboncengan reputasi

(ditindaklanjuti berdasarkan perbuatan melawan hukum/ persaingan curang). Passing

off sering diandalkan ketika sesuatu yang tidak terdaftar sebagai merek misalnya

23 Ibid. hal.238

24 Dwi Agustine Kurniasih, Op.cit., hal. 10.
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slogan atau nama belum terdaftar sebagai merek dagang namun memiliki goodwill

yang cukup melekat padanya. 25

Pengaturan passing off mencegah pihak lain untuk melakukan beberapa hal

sebagai berikut:26

1. menyajikan barang atau jasa seolah-olah barang/jasa tersebut milik orang lain;

2. menjalankan produk atau jasanya seolah-olah mempunyai hubungan dengan

barang/jasa milik orang lain.

Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan

keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek

yang sudah terkenal di masyarakat. Dari tindakan tersebut maka masyarakat

dirugikan, baik itu produsen maupun konsumennya, selain itu negara pun juga

dirugikan.

Dari setiap UU yang mengatur merek ditetapkan ketentuan yang mengatur

mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggar hak merek orang lain. Ketentuan yang

mengaturnya dapat bersifat pidana, perdata, maupun administrasi, bahkan bisa pula

tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis, seperti:

1. Persaingan tidak jujur (unfair competition). Persaingan tidak jujur

dengan sendirinya besifat melawan hukum, karena UU dan hukum

memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam

25 http://www.inbrief.co.uk/intellectual-property/passing-off.htm, diakses pada tanggal 10
september 2013

26 Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, (Bandung: CV Nuasa
Aulia, 2010), hal.119
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dunia usaha. Persaingan tidak jujur inipun dogolongkan suatu

tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 bis KUHP. Perbuatan

materiil diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun atau

denda, setinggi-tingginya Rp 900,00 ialah melakukan perbuatan

yang tipu muslihat untuk mengelabuhi masyarakat atau seorang

tertentu. Pengelabuhan ini dipakai oleh si pembuat sebagai upaya

untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau

perusahaannya si pembuat atau orang lain.

2. Penanganan melalui hukum perdata. Pemakaian merek tanpa hak,

dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal

1365 BW) Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia

karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian.

3. Penanganan melalui hukum pidana. Sanksi pidana terhadap

tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek selain

diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-

undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUHP.

Salah satu ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu ketentuan

Pasal 393 ayat (1) yang berbunyi: “Barangsiapa yang

memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan

lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan,

membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-

bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus
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diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya

dipakaikan secara palsu nama, firma atau mereka yang menjadi

hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama

sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang

khayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada

sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana

penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling

banyak enam ratus rupiah”.

Pasal 393 ayat (2) KUHP: “Jika pada waktu melakukan kejahatan

belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi

tetap, karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana

penjara paling lama sembilan bulan”.

4. Penanganan melalui Administrasi Negara. Bila terjadi pelanggaran

terhadap hak intelektual, negara bisa juga menggunakan

kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui

kewenangan administrasi negara, yaitu di antaranya melalui

Pabean, Standar industri, kewenangan pengawasan badan

penyiaran, kewenangan pengawasan standar periklanan.

Pemboncengan merek dalam common law system dikenal dengan istilah

passing off. Passing off memiliki pengertian bahwa perlindungan hukum diberikan

terhadap suatu barang/jasa karena nilai dari produk tersebut telah mempunyai

reputasi. Adanya perlindungan hukum ini mengakibatkan pesaing bisnis tidak berhak
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menggunakan merek, huruf-huruf dan bentuk kemasan dalam produk yang

digunakannya. Passing off mencegah pihak lain untuk melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Menyajikan barang atau jasa seolah-olah barang/jasa tersebut milik orang lain;

dan

2. Menjalankan produk atau jasanya seolah-olah mempunyai hubungan dengan

barang atau jasa milik orang lain.

Elemen yang terdapat pada tindakan passing off sebagaimana yang dinyatakan

dalam elemen pertama adalah dengan adanya reputasi yang terdapat pada pelaku

usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata

publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum. Pada elemen passing

off yang kedua, 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 (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 sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh

masyarakat (public misleading).

Dalam sistem hukum common law, pemboncengan merek (passing off) ini

merupakan suatu tindakan persaingan curang (unfair competition), dikarenakan

tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan
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mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara

curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan

keuntungan finansial. Dimana hal tersebut dilandasi niat untuk mendapatkan jalan

pintas agar produk atau bidang usahanya tidak memerlukan usaha membangun

reputasi dan image dari awal lagi. Passing off juga sangat berpotensi untuk menipu

konsumen dan menyebabkan kebingungan publik (public confusion) ataupun

misleading di masyarakat tentang asal-usul suatu produk.

Produk atau bidang usaha yang dihasilkan Produsen tanpa itikad baik pasti

tidak mau menciptakan atau mendaftarkan merek baru buatannya sendiri kemudian

akan berusaha melakukan pendomplengan atas merek dengan reputasi baik atau

merek terkenal. Dalam dunia permerekan memang sering terjadi passing off,

pembajakan ataupun penggunaan merek yang bukan haknya dengan berbagai alasan.

Terjadinya pendomplengan merek oleh pihak lain biasanya terjadi karena sifat dasar

manusia memang suka meniru termasuk dalam menciptakan merek. Alasan lain

adalah karena membuat merek sendiri memerlukan biaya besar dan prosedur

pendaftaran yeng cukup rumit, mengingat fungsi dari merek adalah untuk

mempermudah pengiklanan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik

untuk menggunakan atau membeli produk tersebut dan karena fungsi tersebut pihak

yang ingin produknya mudah dikenal lalu mendompleng merek yang sudah terkenal

tersebut dan ingin memperoleh keuntungan sebesar merek yang ditiru juga

merupakan salah satu alasan mendompleng merek. Perlakuan yang seperti ini

memang tidak seharusnya dan tidak selayaknya untuk mendapatkan perlindungan
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hukum. Perlindungan terhadap merek terkenal dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Selain dibutuhkan respon serta inisiatif pemilik merek, dapat juga dilakukan

perlindungan hukum oleh instansi atau kantor merek pada Drektur jenderal Merek

Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan

menolak permintaan pendaftaran merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal

berdasarkan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh hukum positif kita yang

terakhir yaitu UU Merek 2001.

2.2 Passing Off dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan

akibat hukumnya.

Merek terkenal merupakan obyek dari passing off khususnya yang tidak

terdaftar karena adanya reputasi atau nama baik atau goodwill didalam suatu merek

terkenal dan reputasi memiliki nilai ekonomis. Merek terkenallah yang harus

diberikan perlindungan hukum dari perbuatan produsen pemakai merek yang tidak

jujur, curang dengan membonceng reputasi merek terkenal, menampilkan seakan-

akan barangnya adalah barang merek terkenal yang diboncengnya.

Pengaturan mengenai passing off ini terdapat dalam peraturan-peraturan

negara yang menganut sistem hukum Common Law, hukum tentang persaingan

curang. Namun pengaturan mengenai pemboncengan reputasi yang berlaku di negara

dengan sistem hukum umum (Common Law) tersebut tidak serta merta dapat

diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia menganut Civil Law system

(disebut juga sistem hukum Eropa Kontinental) yaitu hukum yang berlaku adalah
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berupa peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pembuat undang-undang bukan

berdasar pada pendapat hakim (hakim berperan aktif menemukan hukum atas suatu

perkara di pengadilan).

Kasus passing off yang terjadi di Indonesia dibilang cukup banyak. Namun

karena tidak ada undang-undang yang khusus mengenai persaingan curang, maka

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hanya menangani kasus passing off yang

juga terindikasi pelanggaran merek. Istilah passing off atau pemboncengan reputasi

sendiri memang tidak dikenal di Indonesia, tetapi bukan berarti perbuatan seperti itu

tidak diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia hanya saja aturan-aturan mengenai

perbuatan tersebut tidak diatur secara jelas dan khusus, ada yang dimasukkan ke

dalam persaingan curang, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak merek.

Jenis perbuatan passing off itu ada didalam UU Merek 2001 tetapi tidak dinamakan

passing off, perbuatan itu masuk ke dalam pelanggaran merek.

Oleh karena belum adanya undang-undang mengenai persaingan curang yang

diantaranya mengenai passing off , maka passing off dapat ditindaklanjuti sebagai

pelanggaran merek, khususnya merek terkenal dan kita akan melihat pada peraturan

perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang segala hal yang

berhubungan dengan merek yaitu UU Merek 2001. Namun undang-undang ini tidak

mempunyai ketentuan yang memberikan batasan tentang merek terkenal secara tegas

maupun ketentuan mengenai passing off, padahal sebagai anggota dari WIPO

maupun WTO, Indonesia sudah seharusnya memasukkan ketentuan yang telah diatur
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dalam konvensi-konvensi organisasi tersebut ke dalam peraturan perundang-

undangan nasionalnya.

Pengertian ataupun batasan merek terkenal dalam UU Merek 2001 tidak

ditemukan, hanya didalam penjelasan salah satu pasal yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a

yang mengatur tentang penolakan terhadap pendaftaran suatu merek disebutkan

bahwa:

” 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.”

Dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001 di atas dapat

diketahui hal-hal yang berkaitan dengan merek terkenal sebagai berikut ;

“Selain itu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 03-

Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek

Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau
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Milik Badan Lain Pasal 1 menyebutkan, merek terkenal adalah merek dagang

yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang

diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun

di luar negeri.

Seperti kita ketahui, UU Merek 2001 menganut sistem konstitutif, artinya

merek terdaftarlah yang akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara berupa

pemberian hak eksklusif kepada pemilik/pemegang merek terdaftar. Pendaftaran itu

sendiri berfungsi:

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.

2. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang

bersangkutan.

3. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-

besaran.

4. Investasi di beberapa yang dilakukan oleh pemiliknya.

5. Sebagai dasar penolakan terhadap terhadap merek yang sama keseluruhan atau

sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk

barang/jasa sejenis. negara di dunia.

6. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan

atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Pendaftaran merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan,

tetapi tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Dirjen HKI

karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu ;
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1. tidak dapat didaftarkan;

2. harus ditolak pendaftarannya;

3. diterima/didaftarkan

Ketiga kemungkinan tersebut dapat diketahui pada saat pemeriksaan

substantif oleh pemeriksa pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap

suatu permohonan pendaftaran merek. Pemeriksaaan substantif ini dilakukan

berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama sembilan

bulan. 27

Suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila: 28

1. Permohonan diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya

secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru,

atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang

berakibatkan kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi

persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas

agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan

atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat

menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari

27 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 18 ayat 2 dan 3.  Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 4-Pasal 5 dan penjelasannya.

28 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 4-Pasal 5 dan penjelasannya.
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khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Sebagai contoh,

merek suatu barang yang haram untuk agama tertentu justru diberi tanda yang

berupa simbol-simbol yang dihargai dalam agama tersebut

3. Tidak memiliki daya pembeda.

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu

sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit

sehingga tidak jelas. Sebagai contoh, sebuah merek tersebut terdiri atas angka-

angka yang tidak beraturan dalam suatu bidang tertentu yang didalamnya

terdapat angka-angka satu sampai seratus. Merek tersebut tidak dapat

dibedakan dengan merek lain yang juga menggunakan angka satu sampai

seratus walaupun tidak memiliki persamaan penempatan angka tersebut.

4. Tanda yang telah menjadi milik umum.

Salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang

yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya.

Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik

umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek

5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang

dimohonkan pendaftarannya.

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang

dimohonkan pendaftarannya, contohnya merek kopi atau gambar kopi untuk

jenis barang kopi atau produk kopi.
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Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus

ditolak dan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:29

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa

yang sejenis.

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya

unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain,

yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk,

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

persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

2. Merek mempunyai mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan

dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ jasa

sejenis dan tidak sejenis sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan

Untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal ini, tidak

ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar (di

Indonesia). Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar di

Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan UU Merek 2001. 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

29 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 6 dan penjelasannya.
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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 survey guna

memperoleh kesimpulam mengenai terkenal atau tidaknya merek yang

menjadi dasar penolakan. Ketentuan ini dapat pula diberlakukan terhadap

barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan

tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

3. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Ini berarti bahwa merek juga tidak diakui keabsahannya jika memilki

persamaan dengan indikasi-geografis. Hal ini tentu disebabkan kemungkinan

timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas barang tersebut.

4. Merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama

badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari

yang berhak.

Demikian halnya badan hukum, yang dimaksud dengan nama badan hukum

adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam

Daftar Umum Merek. Pembatasan yang hanya melarang menggunakan nama

badan hukum tersebut telah terdaftar sebagai merek sesungguhnya merupakan
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pembatasan yang kurang tepat karena dengan menggunakan nama badan

hukum orang lain sebagai merek, walaupun nama badan hukum tersebut tidak

terdaftar sebagai merek, dapat menimbulkan kesan yang keliru dalam

masyarakat bahwa barang yang memakai nama badan hukum orang lain

sebagai merek tersebut adalah hasil produksi dari badan hukum yang

bersangkutan, dengan demikian, penggunaan merek tersebut dapat merugikan

badan hukum yang namanya dijadikan merek. 30

5. Merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,

bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional

maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang

berwenang.

Dengan demikian, merah putih yang merupakan bendera Indonesia, demikian

pula bendera-bendera negara lainnya tidak dapat dijadikan merek. Demikian

pula burung garuda sebagai lambang Negara Republik Indonesia tidak bisa

dijadikan merek. Hal ini berbeda jika burung garuda sebagai nama burung

pada umumnya (yang gambarnya berbeda dari gambar burung garuda lambing

Negara Republik Indonesia) yang tetap dapat dijadikan merek karena bukan

lambang negara. Lembaga nasional disini termasuk organisasi masyarakat

ataupun organisasi sosial politik.

30 Ahmadi Miru,Op.cit., hal.19.
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6. Merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi

yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan, kecuali atas

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Apabila memperhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat

didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan

bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan

yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika

suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat

secara umum maka tidak dapat didaftarkan, sementara itu. apabila merek

tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak

pendaftarannya atau dengan kata lain bahwa merek yang tidak dapat

didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek

yang ditolak, yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.31

Berbicara mengenai merek yang merugikan pihak lain, dalam hal ini merek

yang merupakan passing off, UU Merek 2001 mempunyai aturan tentang gugatan

pembatalan terhadap merek terdaftar 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 68 ayat 1. Gugatan tersebut dapat diajukan baik oleh pemilik

merek terkenal terdaftar maupun tidak terdaftar (setelah mengajukan permohonan

31 Ibid., hal.20.
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kepada Dirjen HKI) kepada Pengadilan Niaga dan terhadap putusan Pengadilan

Niaga hanya dapat diajukan kasasi. 32

Gugatan pembatalan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun

sejak tanggal pendaftaran merek namun dapat diajukan tanpa batas waktu apabila

merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau

ketertiban umum (itikad tidak baik termasuk ketertiban umum).33

Kemudian pemilik merek terkenal terdaftar dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang/jasa sejenis atau tidak sejenis

(karena merek terkenal) berupa;34

1. gugatan ganti rugi;

2. penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut;

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih

besar, atas permohonan penggugat hakim dapat memerintahkan tergugat untuk

menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang/jasa yang

menggunakan merek tersebut dan hakim dapat juga memerintahkan bahwa

penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan

mempunyai kekuatan hukum tetap.35

32 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 68 dan Pasal 70

33 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 69

34 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 76

35 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 78.
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Menurut Pasal 85 UU Merek 2001, berdasarkan bukti yang cukup pihak yang

haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat

penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan

pelanggaran hak Merek dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan

pelanggaran Merek tersebut.

Akibat Hukum adanya Passing Off

Pengertian akibat hukum itu ialah suatu perbuatan yang timbul karena adanya

suatu peristiwa hukum yang terjadi. Pada hakekatnya peristiwa hukum adalah

kejadian, keadaan atau perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat

hukum, Jika dikontekskan pada konsep Passing Off terutama pada UU Merek No. 15

Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa di dalam undang – undang ini dapat

melahirkan atau menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi si pemegang merek yang

dimana pemegang hak merek tersebut mempunyai hak untuk memonopoli

perdagangan dengan menggunakan mereknya tersebut. Jika mereknya tersebut

disalahgunakan oleh orang atau pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab maka ia

mempunyai hak untuk membatalkan merek yang digunakan oleh orang tersebut dan

ia juga berhak mengajukan tuntutan ganti rugi karena ia merasa haknya sudah

dilanggar yang mengakibatkan pangsa pasarnya menurun diakibatkan beredarnya

merek yang sama (merek palsu) atau merek yang dimiripkan dari pihak lain dengan

membonceng ketenaran mereknya. Dan ia juga mempunyai suatu kewajiban jika

mereknya tersebut ingin mendapatkan perlindungan hukum melalui undang – undang
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yang berlaku maka ia harus mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu ke DIRJEN

HAKI.

Dalam kasus telah terjadi passing off maka timbul suatu peristiwa hukum

yang dimana telah terjadi pelanggaran terhadap hak merek yang dimiliki pemegang

merek terdaftar yang menimbulkan suatu akibat adanya gugatan pembatalan atas hak

merek yang tidak memiliki hak dalam penggunaannya dan hal ini menunjukkan

bahwa Produsen yang telah memenuhi kewajibannya selaku pemegang merek maka

ia harus diberikan hak berupa perlindungan terhadap mereknya tersebut yang sesuai

prinsip yang dianut oleh Indonesia yaitu first to file principles yang mengandung arti

bahwa merek yang diberikan pelindungan hukum adalah merek yang telah terdaftar.

Selain itu pula pemboncengan reputasi tersebut mengandung pula adanya unsur

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Perbuatan yang

dilakukan oleh seseorang atau badan hukum tadi haruslah diiringi dengan adanya

itikad baik dari perbuatan orang atau badan hukum tersebut karena jika perbuatan

tersebut tidak memiliki itikad baik dapat diajukan tuntutan secara hukum karena telah

melanggar dari peraturan peundang – undangan yang berlaku.

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak mengatur secara

tegas bahwa terhadap merek harus dilakukan pendaftaran, namun pada undang-

undang tersebut hanya mengatur prosedur pendaftarannya. Apabila sudah dilakukan

pendaftaran merek maka pemiliknya akan mendapatkan hak atas merek.  Akibat

hukum yang didapat setelah pendaftaran merek berdasarkan pasal 28  Undang-

Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah mendapatkan perlindungan hukum
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untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu

perlindungan itu dapat diperpanjang. Apabila suatu merek telah didaftarkan oleh

pemiliknya, maka secara otomatis produsen pemegang merek terdaftar akan

mendapatkan hak atas merek tersebut dan selain pemegang merek terdaftar

mempunyai hak dalam mengajukan gugatan ganti rugi maupun gugatan pembatalan

merek yang melakukan Passing Off maka hal ini didukung pula dengan ketentuan

pidana yang diajukan gugatannya oleh pemegang merek terdaftar dan pemerintah

selaku pihak penerima pendaftaran merek.

UU Merek 2001 menetapkan ketentuan pidana dalam Pasal 90 bagi pemilik

merek yang melakukan passing off merek tekenal 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

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan bagi pemilik merek

yang melakukan passing off merek tekenal 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

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 91

UU Merek 2001.

2.3 Passing Off dan Persaingan Curang

Dalam sistem hukum Common Law, pemboncengan merek (passing off) ini

merupakan suatu tindakan persaingan curang (unfair competition), dikarenakan
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tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan

mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara

curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan

keuntungan finansial dimana hal tersebut dilandasi niat untuk mendapatkan jalan

pintas agar produk atau bidang usahanya tidak perlu memerlukan usaha membangun

reputasi dan image dari awal lagi. Passing off juga sangat berpotensi untuk menipu

konsumen dan menyebabkan kebingungan publik (public confusion) atau pun

misleading di masyarakat tentang asal-usul suatu produk. 36

Adapun mengenai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai unfair

competition menurut pasal 10 bis Konvensi Paris, yaitu meliputi segala tindakan yang

menciptakan confusion, adanya pernyataan menyesatkan ( false allegation) untuk

mengalahkan kompetitornya, serta adanya indikasi atau pernyataan bahwa setiap

tindakan atau praktek yang bertentangan dengan praktek di dalam kegiatan

perdagangan yang jujur dianggap sebagai unfair competition.

Indonesia sebagai negara peserta dalam Konvensi Paris wajib menjamin

adanya perlindungan yang efektif dalam hukum nasional terhadap tindakan-tindakan

unfair competition yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Hal ini

diharapkan akan dapat mencegah atau menekan segala tindakan yang menimbulkan

unfair competition.

36 Frans H. Winarta, Loc.cit. .
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Persaingan curang (unfair competition) dalam Black’s Law Dictionary adalah37:

“A term which may be applied generally to all dishonest or fraudulent rivalry

in trade and commerce, but is particularly applied to the practice of

endeavoring to substitute one's own goods or products in the markets for

those of another, having an established reputation and extensive sale, by

means of imitating or counterfeiting the name, title, size, shape or distinctive

peculiarities of the article, or the shape, color, label, wrapper or general

appearance of the package or those such simulations, the imitation being

carried far enough to mislead the general public or deceive an unwary

purchaser, and yet not amounting to an absolute counterfeit or to the

infringement of a trade mark or trade name”

(Suatu hal yang dapat diterapkan secara umum untuk semua persaingan tidak

jujur atau curang dalam perdagangan dan bisnis, tetapi terutama diterapkan

pada praktik berusaha untuk mengganti barang atau produk sendiri di pasar

orang- lain, memiliki reputasi yang mapan dan penjualan yang luas, yang

berarti meniru atau melakukan pemalsuan nama, judul, ukuran, bentuk atau

kekhasan yang berbeda dari artikel, atau bentuk, warna, label, pembungkus

atau penampilan umum dari paket atau seperti simulasi tersebut, imitasi yang

sedang dilakukan cukup untuk menyesatkan masyarakat umum atau menipu

seorang pembeli yang hati-hati, namun tidak sebesar pemalsuan mutlak atau

pelanggaran terhadap merek dagang atau nama dagang)

37 Bryan A. Garner., Op.cit., hal. 1533
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Menurut Molegraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa dimana seseorang

untuk menarik langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi

perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang

bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran didalam perdagangan.38

Menurut Sudargo Gautama, yang dianggap sebagai persaingan curang

khususnya adalah perbuatan sebagai berikut ;39

1. Semua perbuatan yang sifatnya demikian rupa hendak menciptakan kekacauan (to

create confusion) mengenai perusahaan barang-barang atau usaha industri dan

dagang dari seorang konkuren.

2. Kenyataan palsu berkenaan dengan perdagangan yang sifatnya demikian rupa

untuk mendiskreditkan usaha pengusaha atau barang, industrial dan komersial

daripada seorang pesaing.

3. Indikasi atas kenyataan-kenyataan tentang pemakaian dalam rangka perdagangan

yang dapat mengelabui unsur khalayak ramai berkenaan dengan sifat, proses

pembuatan, sifat-sifat karakteristik dan cocoknya untuk tujuan bersangkutan,

berkenaan dengan kuantitas atau barang.

Kemudian, meskipun kita memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut UU

Anti Monopoli, namun persaingan curang yang terkait dengan passing off ini tidak

38 Suryodiningrat, Aneka Hak Milik Perindustrian, (Bandung: Tarsito, 1981), hal. 66.

39 Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS,
GATT, Putaran Uruguay (1994), (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 30
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menggunakan undang-undang ini sebagai dasar hukum dari persaingan curang. Hal

ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 6 UU Anti Monopoli. 40

Pasal 1 angka 6 menetapkan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan

hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 tersebut

dapat disimpulkan, bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah hubungan antara

pelaku usaha yang satu dengan yang lain, yang dilakukan secara tidak jujur, melawan

hukum atau dengan menghambat persaingan usaha. Hanya saja definisi ketentuan

Pasal 1angka 6 mencampuradukkan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan

secara tidak jujur dengan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha,

sementara ketentuan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur tidak

diatur di dalam UU Antimonopoli.

Perbuatan tidak jujur adalah suatu tindakan penipuan yang subjektif, yang

dapat dilakukan oleh suatu pelaku usaha dalam bentuk apa saja, mungkin dalam

proses produksi suatu barang atau dalam memasarkan barang tertentu, misalnya

kualitas barang dan mereknya tidak sesuai dengan harganya, kualitas barang tidak

sesuai dengan yang diiklankan, atau harga barang yang dibayar tidak sesuai dengan

harga yang tertera pada barang tersebut. Suatu tindakan penipuan yang dilakukan

secara tidak jujur yang pembuktiannya mensyaratkan pembuktian yang subjektif dan

akibat dari perbuatan tersebut dirasakan langsung oleh konsumen serta secara tidak

40 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit., hal.133.
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langsung oleh pesaingnya, diatur di dalam pasal 382 bis KUHPidana , pasal 1365

Burgerlijk Wetboek dan UU Perlindungan Konsumen sehingga hal ini tidak

berhubungan dengan persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku

usaha pesaingnya, dengan demikian definisi persaingan usaha tidak sehat yang

dilakukan dengan tidak jujur sebaiknya dihilangkan saja.41

Hal sependapat juga dikemukakan oleh Udin Silalahi, dengan bertitik tolak

dari ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Anti Monopoli, yang menjangkau perilaku pelaku

usaha yang bertindak curang, sayangnya dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan

karena dalam UU itu sendiri tidak ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai

persaingan usaha yang tidak jujur atau curang. 42 Seandainya seorang pelaku usaha

mengadukan perbuatan curang tersebut kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan

Usaha), akan ditemui adanya kelemahan karena ketentuan-ketentuan mengenai

persaingan usaha tidak jujur itu tidak ditetapkan dalam UU Anti Monopoli. 43

Masih menurut Udin Silalahi, berdasarkan definisi persaingan usaha tidak

sehat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang kurang dapat

membedakan antara persaingan usaha tidak sehat dan persaingan usaha tidak jujur

dan memang tidak salah mengatur hal tersebut dalam satu undang-undang asalkan

ketentuan-ketentuan mengenai persaingan usaha tidak jujur juga ditetapkan dalam

41 Best Practice KPPU, hal.15-16.

42 M.Udin Silalahi, Perusahaan saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara
Memenangkan?, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hal. 166.

43 Ibid.
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UU Anti Monopoli atau kalau tidak, dipisahkan dalam suatu undang-undang

tersendiri seperti yang diterapkan oleh Jerman. 44

Dengan demikian UU Anti Monopoli sejauh ini tidak dapat digunakan untuk

perbuatan passing off yang  merupakan persaingan curang dikarenakan ketentuan-

ketentuan mengenai persaingan curang itu sendiri tidak diatur didalam undang-

undang tersebut dan terhadap persaingan curang dapat dikenakan ketentuan perdata

mengenai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek dan ketentuan

pidana Pasal 382 bis KUHPidana.

2.4 Perbuatan Passing Off merupakan Perbuatan Melanggar Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya perbuatan Passing Off

selain dikategorikan persaingan curang ini dalam hukum pidana, namun dapat

tercakup pula oleh ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek Pasal 1365 tentang perbuatan

melanggar hukum (onrechtmatigedaad) yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar

hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam

konsepsi yang yang luas perbuatan ini dapat mencakup, apabila merugikan pihak lain,

segala perbuatan yang melanggar undang-undang atau apa yang patut dan wajar

dalam pergaulan masyarakat seperti apa yang layak dan patut dalam pergaulan

masyarakat terhadap orang lain atau bendanya. 45

44 Ibid., hal. 167
45 Ibid., hal. 31
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Prinsip ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk

mengganti kerugian bagi korban. Artinya tidaklah ada orang yang tidak bersalah

harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Dan beban pembuktiannya ada

pada pihak yang mengakui mempunyai suatu hak, dalam hal ini adalah penggugat

Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan

melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu:

1. perbuatan melanggar hukum dapat berupa melanggar hak orang lain

2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat

3. berlawanan dengan kesusilaan

4. berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan

masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. 46

Kesalahan ini mempunyai tiga unsur yaitu: 47

1. adanya perbuatan melanggar hukum;

2. adanya unsur kesalahan;

a. perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan

b. perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya:

1. dalam arti objektif: sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya;

2. dalam arti subjektif: sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya.

c. dapat dipertanggungjawabkan: debitur dalam keadaan cakap.

3. adanya kerugian yang diderita.

46 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit., hal.130

47 74Purwahid Patrick, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dariPerjanjian
dan Undang-Undang), (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal.10-11
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Pengertian menurut Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak

yang satu karena disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang

melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar

dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang

menimpa harta benda seseorang, sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat

berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan yang diharapkan. 48

Untuk melindungi para pengusaha ataupun pemegang hak merek terdaftar dari

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan terhadap hak merek terdaftar, maka

diberikan perlindungan hukum terhadap hak merek terdaftar. Perlindungan hukum

dapat berupa pemberian sanksi hukum terhadap pelanggaran hak merek terdaftar,

baik dalam bentuk ganti rugi secara perdata maupun dalam bentuk tuntutan pidana

sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam UU Merek 2001.

48 Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, (Surabaya:
Universitas Airlangga, 1985), hal. 57

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TANGGUNG GUGAT PRODUSEN PEMILIK PRODUK YANG 
MELAKUKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF)

DIO SHAFREEZA SUNNY




