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BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TINDAKAN PASSING OFF

3.1 Hak-Hak Kosumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait

dengan perlindungan Hukum terhadap Passing Off.

Saat ini banyak produsen baik jasa ataupun manufaktur dalam menamakan

produk mereka banyak melakukan Passing Off merek-merek yang mirip dengan

merek produk yang sejenis dengan produk mereka, tentunya merek-merek yang

dimiripkan baik dari gambar ataupun tulisan tersebut berasal dari merek yang telah

memiliki nama yang besar. Hal ini dilakukan agar sebagai produk alternatif yang

konsepnya siap menggantikan produk yang ada dan telah memiliki nama selain itu

juga untuk mengecoh konsumen dalam pembelian . Banyaknya nama produk atau

nama-nama organisasi jasa yang melaukan Passing Off, hal ini menunjukkan bahwa

perlindungan terhadap hak konsumen belum diperhatikan secara spesifik dan juga

penghargaan hak eksklusif merk tidak terlalu diindahkan oleh sesama pesaing

industri. Seolah-olah organisasi industri yang ada hanya mementingkan keuntungan

tanpa menimbangkan hak-hak konsumen yang justru paling banyak dirugikan karena

pelaku usaha menganggap konsumen hanya sebagai pemakai produk atau jasa

mereka..

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang

diserahkan pada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang

untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut

pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
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konsumen selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen :”Konsumen adalah

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak

untuk diperdagangkan”.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 1 angka 2 tersebut diatas,

bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam

kepustakaan ekonomi, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen akhir

adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari sesuatu produk, sedangkan konsumen

antara adalah konsumen yang menggunakan sesuatu produk sebagai bagian dari

proses produksi sesuatu produk lainnya49.

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan

kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa

bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai

adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan

hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-

haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa

hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen

karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri,

keluarganya, ataupun untuk memelihara/ merawat harta bendanya50.

49 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti,
2010. Hal 17-18

50 Ibid, Hal 18
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Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah

kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah

tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung

kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia

sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah,

manusia memiliki sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan

kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan sebagainya. Hak inilah

yang disebut dengan hak asasi.

Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum

negara manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat. Hak

inilah yang disebut dengan hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut dengan

hak dalam arti sempit). Misalnya, hak untuk memberikan suara pada pemilihan

umum, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya.

Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain

melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan mobilnya

kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut.

Meskipun, hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan

dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.

Karena itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak hukum.51

Adapun hak-hak konsumen menurut UU perlindungan Konsumen, yaitu :52

51 Ibid, hal. 35-36
52 Ibid, hal 39-40

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

DIO SHAFREEZA SUNNY



55

Dalam Pasal 4 Undang-Undang perlindungan Konsumen disebutkan juga

sejumlah hak konsumen yang mendapatkan jaminan dan perlindungan dari hukum

dan pasal ini dapat diartikan hak konsumen secara umum terhadap barang dan jasa

termasuk dalam hal ini adalah hak konsumen terhadap tindakan Passing Off akan

barang dan jasa yang konsumen gunakan, yaitu :

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang

dan/atau jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa

perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
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Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian

bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang

memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya

yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau

mengonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk, baik

dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi

kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen. Tidak dikehendaki adanya produk yang dapat mencelakakan

dan mencederai konsumen. Karena itu produsen wajib mencantumkan label

produknya sehingga konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat

membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya atau menerangkan secara lengkap

perihal produknya sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut

cocok baginya. Termasuk dalam hal ini juga adalah bahwa produsen harus memeriksa

barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan yang daluwarsa (expired)

dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi tidak sampai ke tangan konsumen. Dengan

demikian, terpenuhi pulalah hak konsumen atas informasi hak untuk memilih.

Dalam hal berproduksi produsen diharuskan bertindak jujur dalam memberi

informasi sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik bagi dirinya.

Informasi yang diberikan oleh produsen mengenai produknya diharuskan informasi

yang jujur, benar, dan jelas sehingga tidak mengelabui atau membodohi konsumen.

Karena itu, pemanfaatan media informasi oleh produsen, baik dengan iklan, billboard,

dan media lainnya hendaknya dilandasi kejujuran dan niat baik. Konsumen yang telah
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menentukan/menetapkan pilihannya atas sesuatu produk berdasarkan informasi yang

tersedia berhak untuk mendapatkan produk tersebut sesuai dengan kondisi serta

jaminan yang tertera di dalam informasi.

Apabila setelah mengonsumsi, konsumen merasa dirugikan atau dikecewakan

karena ternyata produk yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan informasi yang

diterimanya, produsen seharusnya mendengar keluhan itu dan memberikan

penyelesaian yang baik. Perlu ketulusan hati dari produsen untuk mengakui

kelemahannya dan senantiasa meningkatkan pelayanannya kepada konsumen.

Termasuk dalam hal ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan penggantian atas

kerugian yang dideritanya setelah mengonsumsi produk tersebut atau jika produk

tidak sesuai dengan perjanjian, atau jika produk tidak sebagaimana mestinya.

Mengingat bahwa produsen berada dalam kedudukan yang lebih kuat, baik

secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan (bargaining power, bargaining

position) dibanding dengan konsumen, maka konsumen perlu mendapat advokasi,

perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-haknya.

Perlindungan itu dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan serta

dilaksanakan dengan baik. Hak-hak itu perlu ditegaskan dalam suatu perundang-

undangan sehingga semua pihak, baik konsumen itu sendiri, produsen, maupun

pemerintah mempunyai persepsi yang sama dalam mewujudkannya. Ini berkaitan

dengan upaya hukum dalam mempertahankan hak-hak konsumen. Artinya, hak-hak

konsumen yang dilanggar dapat dipertahankan melalui jalur hukum, dengan cara

prosedur yang diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan.
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Menurut penulis, bagian inilah yang paling penting, yaitu bagaimana seorang

konsumen yang dilanggar haknya atau menderita kerugian dapat memperoleh haknya

kembali. Ini merupakan inti dari penyebutan dan penegasan tentang adanya hak-hak

konsumen. Menetapkan hak-hak konsumen dalam suatu perundang-undangan tanpa

dapat dipertahankan atau dituntut secara hukum pemenuhannya, tidaklah cukup

karena hanya berfungsi sebagai huruf-huruf mati saja dan tidak bermanfaat bagi

konsumen.

Konsumen juga berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai

bagaimana berkonsumsi yang baik. Produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi

informasi yang benar dan mendidik sehingga konsumen makin dewasa bertindak

dalam memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi kelemahan-

kelemahan konsumen terutama wanita dan anak-anak.

Dalam memperoleh pelayanan, konsumen berhak juga untuk diperlakukan

secara benar dan jujur serta sama dengan konsumen lainnya, tanpa ada pembeda-

bedaan berdasarkan ukuran apapun, misalnya suku, agama, budaya, daerah,

pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

Akhirnya, konsumen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan

kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Ketentuan ini membuka kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang

hak-hak baru dari konsumen di masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan

jaman53.

53 Ibid, Hal 41-43
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Disamping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang

dirumuskan dalam pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha.

Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku

usaha merupakan hak konsumen. selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga

hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi

oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering

dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi ”

persaingan curang”.

Di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam UU Anti Monopoli, juga

dalam pasal 382 bis KUHPidana. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen

dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang

merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU perlindungan konsumen, termasuk

didalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen,

misalnya siapa yang melindungi konsumen (bab VII), bagaimana konsumen

memperjuangkan hak-haknya (bab IX, X, dan XI).

3.2 Upaya-Upaya dalam Memberikan Perlindungan Hukum atas adanya

Passing Off yang menimbulkan kerugian kepada Konsumen .

Sesuai UU perlindungan konsumen, jika suatu produk merugikan konsumen,

produsen bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen,

kewajiban itu melekat pada produsen, meskipun antara pelaku dan korban tidak

terdapat kesepakatan sebelumnya. Dalam hal ini produsen berkewajiban menanggung
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penderitaan konsumen selaku pihak yang dirugikan karena perbuatan melawan

hukum sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1365 BW.

Perlindungan hak merek yang dimiliki produsen pemegang hak merek

terdaftar pun juga terkadang tidak sepenuhnya berhasil dari adanya Passing Off

terbukti bahwa masih banyak produsen-produsen nakal yang memanipulasi merek

dari beberapa produk yang sudah ada yang telah sukses dipasaran. hal ini juga dapat

menyebabkan kerugian, baik dari sisi produsen aslinya atau pun dari konsumen.

kerugian dari produsen aslinya tentu saja merasa produknya ditiru atau terjadi

Passing Off, sedangkan dari sisi konsumen, konsumen akan merasa dirugikan juga

dengan ada nya produk yang setipe tetapi tidak sama, dan tentu saja konsumen akan

merasa dibohongi oleh produsen atas adanya Passing Off dari merek suatu produk.

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting,

sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian

hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap

masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek

agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah

penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di

Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar disadari oleh pemerintah, tetapi dalam

praktek banyak sekali kendala-kendala sebagaimana dikatakan oleh A Zen Umar

Purba (mantan Direktur jenderal Hak Kekayaan Intelektual) bahwa law enforcement

yang lemah. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari sisi historis masyarakat Indonesia

yang sejak dahulu adalah masyarakat agraris, sehingga terbiasa segala sesuatunya
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dikerjakan dan dianggap sebagai milik bersama, bahkan ada anggapan dari para

pengusaha home industri bahwa merek adalah mempunyai fungsi sosial. Pada satu

sisi keadaan tersebut berdampak positif tetapi pada sisi lain justru anggapan yang

demikian itulah yang menyebabakan masyarakat kita sering berpikir kurang

ekonomis dan kurang inovatif.54

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau

lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar.

Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen

Haki agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya. Merek

terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan

berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas

permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat

diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan hukum

berdasarkan sistem first to file principle diberikan kepada pemegang hak merek

terdaftar yang ‘beritikad baik’ bersifat preventif maupun represif. Perlindungan

hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum

represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun

tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar

pengadilan.

54 Philipus M Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi HaKI di Indonesia Edisi Khusus
Penerbit Peradaban, hal 55
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Perlindungan hukum terhadap merek dapat berupa perlindungan yang bersifat

preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut :55

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi

tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam

hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar

mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 3 UU Merek 2001 dinyatakan bahwa

hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek

yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan

sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk

menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 28 UU Merek 2001 menyatakan bahwa merek

terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan

berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (filling date) yang

bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila seseorang/badan

hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum

merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu

permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah

memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah

ditentukan UU Merek 2001. Syarat penting yang sekaligus menjadi ciri utama suatu

merek ialah adanya daya pembeda (distinctiveness) yang cukup. Merek yang dipakai

haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan

55 http://pou-pout.blogspot.com/2010/03/Penolakan Pendaftaran Merek yang Memiliki
Persamaan dengan Merek Terkenal.
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barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan

lainnya.

Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Merek 2001 yang

dimaksud ‘sama pada pokoknya’ dengan merek terdaftar orang lain ialah adanya

kesan yang sama, antara lain, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek

yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Merek 2001 ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) (merek terkenal) dapat pula

diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi

persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Namun, sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 6 ayat (2)

tersebut diatas belum ada. Apabila permohonan pendaftaran merek sudah memenuhi

persyaratan formalitas, persyaratan substantif, masa pengumuman, maka dapat

diberikan sertifikat merek dan kemudian didaftarkan dalam daftar umum merek.

Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkannya merek yang bersangkutan di

dalam Daftar Umum Merek maka pemilik merek terdaftar tersebut memiliki hak

eksklusif tersebut dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk

mengeksploitasi keuntungan (exclusive financial exploitation).

Dengan demikian, perlindungan merek diberikan kepada pemilik merek

terdaftar. Namun demikian, dimungkinkan pula perlindungan terhadap merek tidak

terdaftar dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek

terkenal. Dengan itu maka jelaslah bahwa pemilik merek terkenal akan memperoleh
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perlindungan hukum secara preventif dengan adanya berbagai persyaratan

permohonan pendaftaran merek tersebut. Mekanisme perlindungan merek terkenal

selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut dapat juga ditempuh melalui penolakan

oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya

dengan merek terkenal. 56

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran

hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik

merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik

dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan

dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana

melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk

mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia

miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Turut-sertanya Indonesia dalam

era globalisasi menimbulkan tingkat persaingan yang semakin meninggi. Dalam

persaingan usaha yang cukup ketat, timbul banyak kecurangan-kecurangan yang

dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjatuhkan kompetitor usahanya, misalnya

dengan melakukan pemalsuan merek. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi

pemilik merek yang sebenarnya apabila kualitas yang dijual tidak sama dengan

kualitas produk yang asli. Selain itu juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat

luas.

56 http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/
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Faktor gengsi semu dari konsumen yang merasa bangga menggunakan merek

terkenal terutama produk dari luar negeri (label minded) juga sangat mempengaruhi

dan sekaligus menguntungkan pemalsuan merek, karena mendapatkan kesempatan

untuk memuaskan hasrat mesyarakat melalui merek- merek asli tapi palsu (aspal) atau

merek yang mirip dengan merek terkenal, dengan menghasilkan produk yang

kerapkali sengaja disesuaikan dengan kemampuan kantong kosong konsumen yang

ingin mengenakan merek terkenal tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk

membelinya sehingga mereka membeli merek-merek asli tapi palsu asalkan tetap bisa

gengsi. Pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara

tidak berhak dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul, dan atau kualitas

barang. Pemakaian merek terkenal secara tidak sah dikualifikasi sebagai pemakaian

merek yang beritikad tidak baik. Penggunaan produk dengan merek-merek tertentu

disamping good will yang dimiliki oleh mereknya sendiri selain itu juga sifat fanatik

dari konsumen terhadap merek tersebut yang dianggap mempunyai kelebihan atau

keunggulan dari merek yang lain. Sifat fanatik yang dimiliki oleh konsumen tidak

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi ada juga mengutamakan prestise

dan memberikan kesan tersendiri dari pemakainya sehingga dengan memakai

persepsi mereka adalah suatu “simbol” yang akan menimbulkan gaya hidup baru (life

style). Adanya perbedaan persepsi didalam masyarakat mengenai merek

menimbulkan berbagai penafsiran, tetapi meskipun begitu berarti bahwa tindakan

orang-orang yang memproduksi suatu barang dengan mendompleng ketenaran milik

orang lain tidak bisa dibenarkan begitu saja, karena dengan membiarkan tindakan
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yang tidak bertanggung jawab maka secara tidak langsung menghasilkan dan

membenarkan seseorang untuk menipu dan memperkaya diri secara tidak jujur.

Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan

perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen maka

Negara mengatur perlindungan merek dalam suatu hukum merek dan selalu

disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di dunia perdagangan internasional

yang tujuannya adalah mengakomodasikan semua kepentingan-kepentingan yang ada

guna menciptakan suatu perlindungan hukum. 57

Bentuk Perlindungan yang Pemegang hak merek dapat lakukan jika ada pihak

yang melakukan praktek persaingan curang yakni dengan : 58

1. Mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan

menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya

pelanggaran. Penetapan Sementara ditujukan untuk:

a) Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak merek. Khususnya mencegah

masuknya barang yang diduga melanggar hak merek atau hak terkait ke

dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importansi

b) Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek atau hak

terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.

2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak

mereknya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil

perbanyakannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat

57 http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_monopoli/penjelasan_umum.htm,
58 Adi Nugroho. Waralaba dan persaingan Usaha yang Sehat. (online) (http://www.kppu.go.id)
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memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau

perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak merek

(putusan sela).

3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik Kepolisian Republik

Indonesia ( POLRI) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktur Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual ( PPNS DirJen HKI).

4. Beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah

terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain

atau perekonomian nasional secara umum.

Dalam pendekatan rule of reason mungkin saja dibenarkan adanya suatu

tindakan usaha yang meskipun anti-persaingan (misalnya tindakan merger yang

menghasilkan dominasi satu pelaku usaha) tetapi menghasilkan suatu efisiensi yang

menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya. Atau

sebaliknya suatu tindakan usaha dianggap salah karena meskipun ditujukan untuk

efisiensi tetapi ternyata dalam prakteknya mengarah kepada penyalahgunaan posisi

dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional

umumnya, seperti pada tindakan integrasi vertikal yang disertai dengan tindakan

restriktif (menghasilkan barriers to entry). Oleh karenanya, penekanan pada rule of

reason adalah unsur material dari perbuatannya. Dan pada rule of reason, tindakan

restriktif tidak rasionil yang menjadi sasaran pengendaliannya dan penentuan salah

tidaknya digantungkan kepada akibat tindakan usaha (persaingan) terkait dengan
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pelaku usaha lain, konsumen dan atau perekonomian nasional pada umumnya. Maka

dari itu untuk tindakan-tindakan tersebut dalam substansi pengaturannya dibutuhkan

klausula kausalitas seperti di atas59. Perlindungan bagi merek yang terkenal ini

meliputi semua jenis barang dan jasa, sehingga peniruan merek terkenal milik orang

lain pada dasarnya dilandasi oleh “itikad tidak baik” Pemakaian merek terkenal

secara tidak sah dikualifikasi sebagai pemakaian merek yang beritikad tidak baik. 60

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.

Dalam praktek para penegak hukum saat ini, sebagian besar masih memegang

asas legalitas dalam penerapan hukum. Hal ini nampak dalam menangani suatu kasus,

maka para penegak hukum hanya menerapkan unsur-unsur pasal yang ada dalam UU

KUHPidana ke perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana, atau dengan kata lain

hanya mengkonkritisasi unsur-unsur pasal yang abstrak ke suatu kasus, dan

kebanyakan tanpa memperhatikan apakah nilai-nilai yang terkandung dalam

peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai. sosiologis empiris suatu masyarakat.

Sebagai contoh, penerapan delik melarikan anak gadis pasal  332 KUHPidana ,

meskipun menurut hukum adat daerah setempat kawin dengan melarikan gadis

59 Adrianus Meliala, Praktek Bisnis Curang, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal 12
60 http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-

merek-terkenal/
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(kawin lari) bukan merupakan perbuatan terlarang, namun dengan alasan asas

legalitas, pelaku dikenakan pidana sesuai KUHPidana.

Pemikiran yang legalitas dalam penerapan hukum tersebut, perlu diadakan

kajian baik dari pandanagan normatif maupun sosiologis. Dari sudut pandang

normatif, sebenarnya para penegak hukum harus memperhatikan peraturan

perundang-undangan selain dari KUHPidana, seperti nilai-niali yang diatur dalam

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sendiri, atau bahkan pada Hukum dasar yaitu

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

disebutkan” bahwa dalam menangani suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. “ Hal ini menunjukkan bahwa penegak

hukum (hakim) tidak boleh hanya berdasar pada asas legalitas belaka, namun harus

pula memperhatikan dan menggali nilai-nilai/ norma hukum yang tidak tertulius,

yang masih berlaku dan hidup dalam masyarakat.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum yang lebih luas. Berbagai macam

upaya hukum telah dirancang sebagai sistem pelayanan perlindungan hukum kepada

pemilik merek, tidak hanya sekedar tindakan administratif tetapi dapat juga dengan

ancaman tuntutan pertanggung jawaban perdata maupun pertanggung jawaban pidana

sebagaimana yang akan dikemukakan sebagai berikut:61

1. Penanganan melalui tindakan administrasi oleh Kantor merek

61 Wiratmo Dianggoro, “Pembaharuan UU Merek dan ampak Bagi Dunia Bisnis”, Jurnal
Hukum Bisnis , Volume 2, hal 53
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Tindakan administratif yang dapat dilakukan kantor merek sesuai dengan

kewenangan yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya, dapat diterapkan dalam

tahap:

a. Pada tahap proses permintaan pendaftaran

Pada tahap proses permintaan pendaftaran, kantor merek dapat berperan

memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar.

Kantor merek berhak menolak permintaan pendaftaran, apabila pada

tahap pemeriksaan substantive yang digariskan Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 ternyata merek yang diajukan bertentangan

dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu :

1) Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan

merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk

barang dan jasa yang sejenis.

2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya denga

merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa

yang sejenis maupun tidak sejenis.

3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

indikasi geografis yang sudah terkenal.

Tindakan penegakan hukum permintaan pendaftaran merek dengan alasan

bertentangan dengan Pasal 6 tersebut diatas sangat efektif melindungi merek yang

sudah terdaftar dan perbuatan atau pembajakan merek.
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Ketelitian kantor merek menolak permintaan pendaftaran merek yang

mengandung unsur pemalsuan merupakan tindakan edukatif, korektif dan proventif

untuk menciptakan kondisi pertumbuhan merek yang sehat dalam kehidupan

nasional, regional dan global. Dengan demikian, wajar apabila dikatakan bahwa

kantor merek merupakan pintu gerbang pertama tegaknya perlindungan merek.

Apabila kantor merek serius melakukan penyaringan pada tahap proses pemeriksaan

syarat dan pemeriksaan substansi sesuai dengan patokan yang ditentukan undang-

undang, maka kecil sekali kemungkinan terjadi kejahatan pemalsuan atau

pembajakan merek dalam system konstitutif. Sebaliknya, jika pintu ini tidak dijaga

ketat oleh kantor merek pada tahap permintaan pendaftaran maka akan bobol dan

merajalela manipulasi merek merajalela. Apalagi kalau pejabat atau komisi

eksaminasi yang dipercaya tidak professional dan mudah dipercaya berkolusi, maka

fungsi dan peran kantor merek sebagai pelindung utama dan pertama akan mejadi

instansi tukang legalisasi permalsuan merek. Kalau begitu, jika bangsa ini bercita-cita

melindungi pemilik merek, apakah merek asing atau mereka domestik dan

melindungi masyarakat umum dari kejahatan pemalsuan atau pembajakan Merek,

tangan pertama yang harus bersih, jujur dan profesional ialah aparat yang dipercaya

melakukan eksaminasi di kantor Merek.

Hanya kejujuran yang dibarengi dengan kualitas profesional para pemeriksa

yang mampu memberikan jaminan perlindungan yang keras, tegar dan tegas.

Keberadaan para eksminator di kantor Merek jangan terlampau terpengaruh mengenai
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dihadapkannya kepada Pengadilan Niaga, dalam hal ini pengadilan Niaga

sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat (3) UU Merek 2001.

Jika ketegaran dan ketegasan penolakan dilandasi kejujuran dan profesional.

tidak perlu gentar menghadapi Pengadilan Niaga. Lagipula kemungkinan dibawanya

penetapan penolakan yang diambil Kantor Merek ke Pengadilan Niaga merupakan

sistem konstitusional yang diciptakan untuk kepentingan bangsa. Ketentuan

yurisdiksinya hanya terbatas pada penilaian formal, apakah penetapan penolakan

tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan atau apakah dalam mengambil

penetapan ada penyalahgunaan wewenang ataupun melampaui batas kewenangan.

Pengadilan Niaga tidak dibenarkan melakukan penilaian substantif dan

penetapan penolakan. Sehubungan dengan hal tersebut dihimbau kepada Pengadilan

Niaga untuk meningkatkan pemahamannya secara komprehensif tentang ruang

lingkup UU Merek 2001. Kalau para hakim yang berfungsi di Pengadilan Niaga

menguasai dengan baik undang-undang Merek, maka kecil sekali kemungkinan

muncul putusan kontroversial yang menghalalkan Merek palsu menggilas Merek

orisinil yang sudah sah pendaftarannya. 62

b. Penghapusan Asas Prakarsa Kantor Merek

Tindakan administratif kedua yang dapat dilakukan Kantor Merek dalam

meningkatkan jaminan perlindungan merek terdaftar dari pemalsuan, merujuk kepada

ketentuan Pasal 61 UU Merek 2001 memberikan wewenang kepada kantor merek

62 Kristanto dan Yakub Adi, 2009, Peran Lembaga Peradilan dalam Penegakan Hukum Merek,
dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya, (Yogyakarta; CICODS FH-
UGM, 2009)
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secara ex officio atau atas prakarsa sendiri menghapus pendaftaran merek dari daftar

umum merek dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b

UU Merek 2001 , bahwa merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak

sesuai dengan jenis barang atau jasa yang diminta didaftar. Perbuatan ini jelas

pemalsuan atau pembajakan dalam arti luas. Menghadapi kasus ini kantor merek

harus tegas menegakan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang mengalami

kerugian.

2. Penanganan melalui Hukum Perdata

Pemakain merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar

hukum Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan

bahwa karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tergugat, penggugat

menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bisa digabungkan

dengan Permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum

Acara Perdata (terbuka upaya hukum banding dan kasasi). Sebaiknya gugatan ganti

rugi atas perbuatan melanggar hukum, didahului adanya putusan gugatan pembatalan

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Guagatan ganti rugi dapat pula

dilakukan oleh penerima lisensi merek baik secara sendiri atau bersama-sama dengan

pemilik merek yang bersangkutan.

Hakim dalam memeriksa gugatan tersebut dapat memerintahkan tergugat

untuk menghentikan perdagangan barang dan jasa yang menggunakan merek secara

tanpa hak, atas permohonan pihak penggugat. Permohonan ini dikenal sebagai

tuntutan provisi yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 10 HIR). Apabila
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tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek bukan haknya,

hakim dapat memerintahkan untuk melaksanakannya setelah putusan pengadilan

mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada

tergugat. Pada prinsipnya hanya pemilik merek terdaftar yang dilanggar haknya dapat

menggugat atas pelanggaran merek diatas. Namun juga terjadi pemberian lisensi

merek, maka pihak penerima lisensi merek terdaftar mempunyai hak pula

mengajukan gugatan, mengenai ketentuan ini dapat diamati dalam Undang-Undang

Merek 2001 Pasal 78 yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran merek dapat

dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun secara

bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Undang-Undang

memberikan hak kepada pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar untuk

mengajukan tuntutan provisi yang tujuannya untuk mencegah kerugian yang lebih

besar diderita oleh penggugat. Tuntutan provisi tersebut berisi supaya pihak tergugat

diperintahkan Hakim untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan

barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak (Pasal 78 ayat (1) UU

Merek 2001).

Tuntutan provisi ini dapat diajukan sebelum perkara gugatan atas pelanggaran

merek diputus oleh Pengadilan Niaga. Apabila dikabulkan, hakim memutuskan

tuntutan provisi dengan segala putusan sela yang dicatat dalam berita acara sidang

terhadap putusan pengadilan niaga mengenai gugatan atas pelanggaran merek ini

tidak dapat diajukan banding. Tetapi apabila diamati Pasal 78 UU Merek 2001 yang

menyatakan walaupun terhadap keputusan mengenai pembatalan merek tidak dapat
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dimintakan banding akan tetapi dapat secara langsung diajukan kasasi atau

peninjauan kembali. Dengan diadakannya ketentuan seperti ini, maka ketentuan Pasal

81 UU Merek 2001 harus diartikan sebagai menganut prinsip dan menerapkan

mekanisme yang sama, yaitu tidak dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi,

melainkan langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau juga peninjauan

kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung pula.

3. Penanganan Melalui Hukum Pidana

Di dalam ketentuan pidana dibidang merek diatur dalam Bab XIV Pasal 90

UU Merek 2001 tentang merek yaitu bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa

hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar

milik pihak lain 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). Pasal 91 UU Merek

2001 yaitu bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek

yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain 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).

Sedangkan Pasal 92 UU Merek 2001 yaitu bahwa (1) Barangsiapa dengan

sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan

indikasigeografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang

yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

DIO SHAFREEZA SUNNY



76

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Barangsiapa

dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan

indikasi geografis (3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan

barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (4)

Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil

pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut

merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-

geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya Pasal 93 UU Merek 2001 yaitu bahwa Barangsiapa dengan

sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal

pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat

mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah). 63

Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang merek diatur dalam Bab XIII

Pasal 89 UU Merek 2001 yaitu bahwa penyidikan atas tindak pidana merek selain

oleh penyidik pejabat Polisi Negara juga dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) yang ditunjuk sebagai penyidik, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) tersebut adalah :

63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Bab XIV, pasal 90-93
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a. Melakukan pemeriksaaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak

pidana dibidang merek,

b. Melakukan pemeriksaaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga

melakukan tindak pidana bidang merek, berdasarkan aduan tersebut pada

huruf a,

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek,

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan , catatan, dan dokumen lainnya yang

berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek,

e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti,

pembukaan catatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan bahan dan

hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di

bidang mereka.

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang merek.

3.3 Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dengan Produsen Pemilik

Merek yang melakukan Passing Off.

Masalah perlindungan konsumen yang jelas menyangkut hajat hidup orang

banyak kurang mendapatkan perhatian. Dengan diundangkannya UU Perlindungan

Konsumen pada 20 April 1999 dengan harapan terwujudnya wacana baru hubungan

konsumen dengan pelaku usaha (produsen, distributor, pengecer,
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pengusaha/perusahaan dan sebagainya) yang harmonis dan saling menghargai.

Sebelum berlakunya UU Perlindungan Konsumen, konsumen dapat memperjuangkan

kepentingan-kepentingan hukumnya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen

hukum pokok yang ada, meskipun secara empirik tidak begitu meningkatkan

martabat konsumen apalagi mengayomi konsumen. Konsumen masih tetap berada

pada posis tawar (bargaining position) yang lemah. Akan tetapi itu tidak berarti

konsumen tidak dilindungi sama sekali, betapa pun lemahnya instrumen-instrumen

hukum pokok.64 Gugatan konsumen terhadap produsen yang melakukan Passing Off

sama hal nya dengan gugatan konsumen terhadap produsen pada umumnya di

Indonesia yang dilakukan melalui peradilan umum, yaitu sebagai berikut :

1. Gugatan Individual.

Dalam gugatan individual dapat dilihat dalam kasus pribadi melawan Produsen.

2. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).

Class Action merupakan suatu mekanisme atau prosedur gugatan dimana pihak

wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus

mewakili kelompok yang jumlahnya banyak dan menderita kerugian yang sama.65

Peraturan-peraturan yang ada class action dalam hukum Indonesia terdapat dalam :

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

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

64 Setiawan, Produsen atau Konsumen: Siapa Dilindungi Hukum, makalah pada seminar
“Damai Pemasaran antara Pengusaha dan Konsumen, diselenggarakan Asosiasi Manajer Indonesia
bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian Indonesia (ISIK), di Jakarta, 27 Juni 1992

65 Andy A. Azhar, dalam situs internet http://hukumonline.com/, dikunjungi pada tanggal 8
Desember 2013
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iii.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

iv.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

v.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan

Perwakilan Kelompok.

3. Gugatan Legal Standing.

Pada prinsipnya istilah standing dapat diartikan secara luas yaitu akses orang

perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.66

Legal standing, Standing tu Sue, Ius Standi, Locus Standi dapat diartikan sebagai

hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan

sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceding) disederhanakan

sebagai “hak gugat”.67

4. Gugatan Pemerintah.

Merupakan jenis gugatan yang dilakukan pemerintah kepada produsen dan sejauh

ini gugatan Pemerintah sebagai konsumen terhadap pihak produsen belum pernah

terjadi.

3.4 Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dengan Produsen Melalui Jalur

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Perlindungan konsumen adalah upaya yang terorganisir yang didalamnya

terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan

bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Dalam UU Perlindungan

Konsumen dikatakan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang

66 Mas Achmad Santosa, Petunjuk Pelaksanaan Gugatan Perwakilan, Jakarta, ICEL, 1997, hal.
53

67 Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, 1998, hal. 75.
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menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada

konsumen”. Konsumen dalam terminologi konsumen akhir inilah yang dilindungi

dalam UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan konsumen antara adalah

dipersamakan dengan pelaku usaha. Dengan telah disyahkan dan diberlakukannya

UU Perlindungan Konsumen, tidak serta merta secara langsung dapat menjamin

terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen, karena dalam pelaksanaan di

lapangan penerapan beberapa pasal dari Undang-undang ini diperlukan adanya

dukungan pembentukan kelembagaan antara lain Badan Pernyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Daerah Kota yang

berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha

di luar pengadilan melalui cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. BPSK dibentuk

untuk menindaklanjuti terbitnya UU Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif

sejak tanggal 21 April 2000. 68

BPSK berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan,

sedangkan operasionalnya dibantu oleh pemerintah daerah setempat. Pengusulan

pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan

provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.69 Pembentukan BPSK ini dimaksudkan

untuk membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar

pengadilan. keberadaan BPSK diharapkan mampu memberikan konsultasi

perlindungan konsumen, menjembatani terhadap setiap sengketa konsumen

68 Puryanto., Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya
Penegakan Hak Konsumen Di Indonesia, Jakarta, Jurnal FHUI, 2009, hal. 6

69 www.bappenas.go.id/, dikunjungi pada 8 Desember 2013

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

DIO SHAFREEZA SUNNY



81

didaerahnya serta dapat malaksanakan tugas-tugas lain yang telah menjadi

kewenangannya dalam menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen

baik secara Konsiliasi, Mediasi maupun Arbitrase. Namun tidak tertutup

kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan melalui

pengadilan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

ataupun penyelesaian sendiri melalui jalan damai antara konsumen dan pelaku usaha.

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak

konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen ternyata memiliki kekhasan tersendiri.

Sejak semula, para pihak yaang berselisih, khususnya dari pihak konsumen,

dimungkinkan menyelesaikan sengketa tersebut mengikuti beberapa lingkungan

peradilan, misalnya peradilan umum atau konsumen memilih jalan penyelesaian di

luar pengadilan (secara damai). 70

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di

luar pengadilan (secara damai) berdasarkan pilihan sukarela diantara pihak yang

bersengketa.71 Setiap sengketa konsumen pada umumnya dapat diselesaikan setidak-

tidaknya melalui dua cara penyelesaian. Kedua cara penyelesaian tersebut, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa secara damai.

Dengan penyelesaian sengketa secara damai dimaksudkan agar penyelesaian

sengketa antara para pihak dilakukan tanpa kuasa atau pendamping bagi masing-

masing pihak dengan cara. perundingan secara musyawarah mufakat antara para

pihak yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai

70 Puryanto., Op.Cit, hal. 6
71 http://digilib.usu.ac.id/, dikunjungi 8 Desember 2013
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adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa

(pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian

sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut cara kekeluargaan. Dengan cara

penyelesaian sengketa secara damai sesungguhnya yang paling diinginkan. adalah

bentuk penyelesaian sengketa yang mudah dan relatif lebih cepat. Berdasarkan UU

perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan

secara sukarela melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan sesuai pilihan para

pihak yang bersengketa Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Khususnya

untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu

untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali

kerugian yang diderita konsumen (UU Perlindungan Konsumen Pasal 47). 72

2. Penyelesaian melalui peradilan atau instansi yang berwenang.

Penyelesaian sengketa ini melalui peradilan umum atau melalui lembaga yang

khusus dibentuk undang-undang, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK). Badan ini dibentuk di setiap Daerah Tingkat II (Pasal 49 UU

Perlindungan Konsumen) dan badan ini mempunyai anggota-anggota dari unsur

pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Setiap unsur berjumlah tiga orang atau

sebanyak-banyaknya lima orang, untuk konsumen diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Keanggotaannya terdiri dari ketua

72 Puryanto., Op.Cit, hal. 7
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merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota dan anggota dibantu oleh

sebuah sekretariat. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dibentuk majelis yang

terdiri dari sedikitnya tiga orang dan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 54 ayat

(1) dan (2)). Putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat

(Pasal 54 ayat (3)). BPSK wajib menjatuhkan putusan selama-lamanya 21 hari

sejak gugatan diterima (Pasal 55). Keputusan BPSK wajib dilaksanakan pelaku

usaha dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan diterima, atau apabila ada

keberatan maka mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dalam jangka

waktu 14 hari. Pengadilan Negeri yang menerima keberatan penuntut umum

memutuskan perkara tersebut (Pasal 58).73

73 Ibid
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