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ABSTRAKSI

Masalah passing off adalah masalah yang terjadi pada merek terutama merek
terkenal yang mana terjadi sebuah pemboncengan reputasi sehingga akan dapat
merugikan pihak produsen yang sudah memiliki reputasi baik dan terhadap konsumen
yang telah dirugikan, sehingga kita dapat kaitkan juga terhadap perlindungan
konsumen yang mana konsumen telah dirugikan dalam perbuatan passing off atau
pemboncengan reputasi ini. Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas,
penulis tertarik untuk memilih judul “perlindungan hukum terhadap konsumen dari
akibat tindakan passing off”. Dengan rumusan masalah ; Bagaimanakah pengaturan
passing off dalam sistem hukum merek Indonesia ; Bagaimanakah upaya pemberian
perlindungan hukum terhadap konsumen dari akibat tindakan passing off . penelitian
ini merupakan penelitian yuridis normatif dari analisa diperoleh kesimpulan ; Passing
off adalah salah satu pranata common law untuk melindungi merek yang belum
didaftarkan. Beberapa pihak berpandangan bahwa salah satu perwujudan dari
passing off di Indonesia adalah Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15
tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) Peraturan-Perundangan di Indonesia
sebenarnya telah memberikan perlindungan kepada merek baik itu merek terdaftar
maupun merek tidak terdaftar, namun dalam prakteknya masih banyak
kekurangan pemahaman dari para instansi terkait yang menangani kasus merek
terutama merek terkenal. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek
terdaftar dari praktek persaingan curang dapat berupa perlindungan yang
diberikan pada saat pendaftaran merek, serta perlindungan dengan melakukan
sosialisasi sehingga kesadaran untuk melakukan pelanggaran terhadap merek
terdaftar dapat berkurang (perlindungan preventif). Selain itu juga dapat
memberikan perlindungan dalam bentuk mengajukan gugatan secara perdata ke
Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi baik secara material maupun
immateriil. Dan orang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap merek
terdaftar dapat dituntut agar dijatuhi hukuman pidana sesuai yang diatur dalam
UU Merek (perlindungan represif).
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