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KATA PENGANTAR

Pertama Penulis ingin mengucapkan puji syukur yang setinggi-

tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah

memberikan rahmat taufiq hidayahnya dan semangat kekuatan super awesome

tak terbatas serta memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Shalawat

dan salam semoga tercurahkan Kepada Rasulullah Muhammad saw., keluarga,

sahabat, dan kita sebagai generasi penerusnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“TANGGUNG GUGAT PRODUSEN PEMILIK PRODUK YANG

MELAKUKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF)” ini

dengan penuh perjuangan, kebanggan, setiap liku dan pengetikan yang penuh

cerita, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang

membacanya, Amin.

Tentunya banyak sekali pihak yang telah mendesak untuk

menyegerakan menyelesaikan skripsi ini selagi penulis dalam keadaan kurang

tenaga, dan titik terendah. Semangat dan dorongan mereka yang memberikan

suntikan energi yang luar biasa. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan

ucapan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa kepada :
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1. Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Airlangga beserta wakil-wakil dekan.

2. Indria Wahyuni,. S.H.,LL.M. Ibu kedua Dede saat berada di Surabaya,

Dosen Wali sekaligus Dosen yang nyaman buat diajak curhat tentang

apapun, The Best Dosen In the World. Banyak sekali bantuan dan

masukan yang bu indri sampaikan demi membangun dede untuk lebih

baik lagi, segala petuah dan ilmu yang bu Indri beri akan selalu dede

ingat dan amalkan, terimakasih banyak ibukku! Semoga ibu semakin

hebat dalam segala hal, amin.

3. Dr. Agung Sujatmiko,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus

dosen penguji yang telaten, baik dan penuh perhatian yang telah

memberikan dukungan selama penulisan skripsi di Fakultas Hukum

Universitas Airlangga dan juga rela meluangkan waktunya untuk

membantu, mengkritik, memberi masukan-masukan dan membimbing

penulis dalam menyelesaikan skripsi.

4. Segenap Tim Penguji Skripsi, Bapak Sugeng Ariadi

Subagyo,S.H.,M.H., Ibu Ria Setyawati,S.H.,M.H.,LL.M.., Bapak Dian

Purnama Anugerah, S.H.,M.Kn.,LL.M. yang telah menguji,

mengoreksi, mengkritik dan memberikan saran kepada skripsi penulis,

sehingga skripsi ini bisa lebih bermakna dan berguna.

5. Bang Franky Butar butar, S.H. Dosen Wali pertama dede, saat Dosen

Lain membicarakan soal akademik sedangkan kita sharing tentang

masalah musik dan Joe Satriani, Menyenangkan sekali. Terimakasih
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telah memberi semangat dan hingga sekarang belum keturutan kita

melihat konser bersama, Semoga besok Bang franky bias melihat dede

Konser ya bang!

6. Bapak Dr.Sukardi, S.H.,M.H. Dosen yang sangat baik, ramah, Lucu

dan tidak marah kalo dede ketiduran dikelas Hukum Tata Negara yang

bapak ajar, maafkan dede ya pak. Terimakasih atas segala nilai nilai

yang bapak ajarkan kepada dede, Pak Kardi selalu dihati.

7. Bapak Mohammad Sumedi, S.H.,M.H. dan Bapak I Wayan Tatib

Sulaksana, S.H.,M.H., Selalu memberikan Wejangan yang tak ternilai

harganya  dan segala yang bapak semua ajarkan , dede akan tanamkan

dan terapkan, terimakasih Banyak atas bantuannya bapak! Sampai

jumpa lagi bapak-bapakku yang sangat Awesome!.

8. Seluruh Bapak Ibu Dosen, serta seluruh civitas akademika Fakultas

Hukum Universitas Airlangga, yang telah banyak membantu dan

memfasilitasi dalam bentuk apapun, sehingga skripsi ini bisa

terselesaikan, Bu Titiek, Bu widyawati, Pak Amir, Mas Iwan, Mas

sigit, Nyak, saya beruntung bertemu bapak dan ibu semua, semoga

Allah membalas segala kebaikan bapak&ibu, Amin!

9. Dua Insan sederhana yang sangat hebat dan sangat luar biasa, Mama &

Abi yang always super awesome! selalu tidak henti-hentinya

memberikan dukungan kepada dede baik moril maupun materiil yang

tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas. betapa beruntungnya

dede mempunyai Mama & Abi dalam hidup dede, sempurna tak
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bercelah adanya Mama & Abi untuk dede. Mama & Abi mohon bantu,

dukung dan selalu mendoakan dede agar bisa terus dan terus membuat

bangga Mama & Abi, insyaallah bossku! I love you 4ever! 

10. Maurice Anantatoer Akbar a.k.a aak Les Deux, Kakakku, Guru gitar

pertamaku, Vokalisku, Sahabatku, Teman curhat, My Partner In

Crime. Terimakasih telah memberikan segala penggalaman dan

kepercayaan kepada dede, untuk tetap terus maju dan kuat dalam

segala hal. Tak henti hentinya memberikan contoh kepada dede untuk

tetap sabar dan berusaha. Salah satu mimpi dede terwujud saat

merasakan bermain band dengan kamu aak! Terimakasih banyak ak!

11. Ghilman Azka El-Rayyan a.k.a Gege. Adikku no 3, Teman Nakal,

Gigok, Pemay, kesayangan, dan premanku. Terimakasih sudah

mempercayakan dede sebagai kakak, walaupun badannya tidak

mencerminkan seperti seorang kakak. Terimakasih sudah terus

mendukung dan mempertanyakan kapan skripsi dede selesai,

Alhamdulillah sekarang dede bias menjawabnya, sekali lagi

terimakasih banyak ge!

12. Ahmad Muflih Kawakibi a.k.a Kaka atau Qomo, Adikku no.4. Saat

dede lagi buntu dalam mengerjakan skripsi selalu bermain Plestisen

dengan kaka, kita berbagi cerita tentang game, hingga membangkitkan

semangat dede lagi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih

banyak kako! Believe or not I need a cab now, prick.
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13. Keluarga besar Banyuwangi, RM.H Abdullah & KH. Slamet Prawoto.

Terimakasih banyak karena sudah menghasilkan perpaduan keluarga

yang kuat dan tak terkalahkan dan juga luar biasa! Long Live My

Family! 

14. Rani Ayu Rachmasari, membantu mengurus, membuat deadline

pembuatan revisi dalam skripsi ini  dengan caranya yang begitu

mengerikan dan sangat cepat menurut dede. Terima kasih banyak atas

“deadline Pressure”nya, berhasil kok! sangat menyenangkan sekali

menjalani “deadline” bersama Rani,  kamu adalah “deadline” yang

dede harus selesaikan. 

15. Keluarga besar Ko-J-Tsu (Komunitas Jepang Surabaya) yang telah

banyak memberikan pengalaman yang tidak bisa dibeli karena tidak

ada namanya pengalaman itu diperjual belikan, dede terus belajar tak

pernah berhenti. Terimakasih atas kepercayaannya yang telah

disematkan, ayolah dede tidak perlu mengucapkan satu persatu nama

kalian bukan, kalian akan selalu ada di hati dede selamanya! Kalian

keluargaku selamanya!

16. Keluarga Besar AK-47 (Arek Kendangsari gg 4 no. 7) Teman teman

Curhatku, teman sharing dan Rahasia tentang segala hal. Banyak

sekali cerita tak terlukiskan terjadi disana! Muhammad Irfan Muhtadi

(Vijay), Steve F. Noya, Ardhie Beta Romadhona, Bobie Laksmana

Alfarabi, Mustofa Tohir (Mr.Penky, meuu?), M. Ichdar Wairooy

(Chimoth), Ronanda Bagus (nda), Fazar Firman D, Adi Bagus
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Pambudi (bee), Daru Nur Patria, Rachmad Ariyanto (Mentoz), Ardian

fajar Pambudi (Irung), Andy Tyas S (Squire), Mohammad Irvansyah

(gembul), Naufal Alif Prabowo (Nongky), Rizzal Ahmad (Reiz), Mas

Eko (agent 666). Terimakasih banyak dan semua yang pernah singgah

dirumah ini! Kalian akan selalu rindu!

17. Keluargaku di Cielers Jatim, Shohoku. Kalian benar-benar luar biasa

dan loyalitas tanpa batas, Peluk kalian satu persatu!

18. Airlangga Chamber Orchestra, Mas Chandra Dinata terimakasih telah

dipertemukan dengan teman-teman yang awesome dan pengalaman

yang berharga!

19. Pak Prijatna, Gitaris Libero Band sekaligus guru gitar yang merangkap

sebagai motivator dede, untuk tetap belajar dan terus berbagi ilmu

tanpa harus takut kehilangan ilmu itu sendiri. Sampai jumpa lagi

Master.

20. Sahabat penghilang rasa jenuh, Hendy Sebastian Hasan (hasano),

Agung Salim (slim), Winny Endiswan, Putri Rafiqa, Nabilah Nahdy,

Istina Puji rahayu, Galih Lintang Satuhu, Edwin Adrian, Mahadipa

Soedjiono, Andy Rachmad, Edison Simbolon, Bagus Teguh Santosa,

Wawol, Ridho Ramadhan, Dodo Aditya, Heri Fernando, Ayu

setyaningrum. Ayo kita menggila bersama lagi!

21. Ilham Akbar, Bagus Tri Handoko, Valdi Khairusy, kalian adalah My

Hummy. Teman Mbolang dan Menggila bersama, teman sharing saat

mau tidur sambil mengusap-usap kepala lalu mengecup kening dan
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akhirnya kita tersadar, kita ini lelaki tulen lalu kita saling memaki dan

muntah seketika. Aku rindu umpatan sayang dari kalian!

22. Mbak Ayudianningtias dan Bang Jack Tinton yang telah ikut

membantu mengerjakan bab-bab yang dede rasa Susah. Terimakasih

banyak, semoga Allah membalas kebaikan kalian!

23. Marina Dyah Puspitasari yang sangat baik mau bertemu di McD dan

membantu dede menyelesaikan Bab Kesimpulan yang sangat Susah

(lagi) menurut Dede. Terimakasih Banyak Marina, Aku masih

berhutang padamu! Ingetin yak!

24. Merliana Goey dan Fandy Ardiansyah Sahabat seperjuangan dalam

menyelesaikan Skripsi, kita Galau bareng, saking Galaunya sehingga

hampir menenggak Minum Abotyl campur extra Joss bersama

(GUYON REK!). Fandy Ardiansyah, lekas selesai skripsimu ya!

25. Teman sepermainan di Oost Koffie en Thee yang telah ramah

memberikan tempat “bermain” saat dede lagi jenuh mengerjakan

skripsi. Terimakasih Mas Seno sebagai Owner dan Mbak Ifanaazi

sebagai manager, semoga kalian berjodoh.

26. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009. Harus dede

sebutin satu persatu? Enggak kan. toh Kita sudah sama sama dewasa

kita cukup saling mengingat tanpa harus saling melihat, biarkan

kenangan semasa kuliah kita terukir dan terpatri di buku kenangan kita

dan hati kita masing- masing, Terimakasih atas semua kenangannya

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

DIO SHAFREEZA SUNNY



xv

selama kita masih kuliah! semoga kita semua sukses ya rek! Kita

Bonek, Satu Nyani Wali.

27. Ricco, Ricci, Roosmitha, Dani Rio, Andry Krisbiyantoro, Ferdi

Raditya, Krisna Prima Aulia, Abank Rizky, terimakasih mau mengenal

saya , kalian Juara!

28. Teman-teman SDN 4 Patokan Situbondo, SMPN 2 Pare, SMAN 2

Pare. Terimakasih atas doa dan supportnya dan Tekanannya ya rek!

Sekarang saya sudah kuat dan itu berkat kalian semua!

29. Bunda Nuningharjono dan Om Rudi, terimakasih banyak untuk ilmu

baru yang tidak mungkin dede bisa lupakan, terimakasih banyak bunda

dan om!

30. Syamsa Mc Ghudin You’re still my Badass Dude! Aku tunggu kita

bisa rapat Direktur bersama!AMIN PASTI!

31. Phobia Band; Band Pertama Dede, batu pijakan pertama yang memberi

pengalaman yang tidak bisa dilupakan, karena merekalah dede belajar

tentang kepercayaan diri dan karakter dalam sebuah Kelompok.

32. Perahu tempatku belajar banyak hal; Kind Hearted Band, dari sini

belajar bagaimana cara mengatur dan menghadapi berbagi macam

kepala dalam satu “Perahu” kecil agar bisa bertahan diterjang badai

dan tetap bersama.

33. The Lampu Band; disini Dede belajar banyak hal tentang bagaimana

menjadi suatu hal penting dalam suatu kelompok tapi tanpa harus

terlihat penting. Kangen dengan kalian semua mas!
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34. Indlamp suatu perubahan dari The Lampu yang dede jadikan “rumah”.

Mulai dari membangun pondasi hingga selesai seutuhnya menjadi

rumah yang dede impikan bersama aak, sampai kapanpun dede akan

menantikan “rumah” ini di “buka” kembali. Kapanpun! Terimakasih

semuanya yang pernah berada dan membantu membangun dirumah ini,

Dimas Ragil, Arie Purnomo, Adi Indrasakti, Reza, Fazar Firman, Adi

Bagus Pambudi, Dhaniswary Anantabast, Gandu Permana, Reza

Ramadian, Ardhie Beta R, Steve F Noya, Mas Agung dan Kuartet

Orkestra, Daru nur Patria, Dian Eruin, Ilham Akbar, Yogie Mahendra,

Cielers Jatim, L`Arc~En~Ciel.

35. Sahabat OTAKU, Selaras Akustik, Fakultas Humor, Akiba Street,

BADASS, Johny Mnemonic, Chocolatino, Oricon, Frui. Terimakasih

banyak atas pengalamannya.

36. Teman-Teman TheRain Band, Mas Indra Prasta, Iwan Tanda, Aang,

Ipul. dengan lagu-lagu TheRain yang turut mengiringi dede

menyelesaikan skripsi ini, terimakasih yang tak terbatas. Jabat erat!

37. Keluarga Besar Kost Manyar sambongan 111 B, Om Alex, Tante,

Mbak Yanti, Mbak Dwi, dan semua penghuni kost yang telah merawat

dede seperti adik sendiri saat tinggal disana, semoga suatu saat kita

bisa bertemu lagi ya! Terimakasih banyak.

38. Terimakasih segala hal yang setia menemani dede, kekasih yang tak

pernah cemburu dan selalu setia menanti A.Y.U, Zassky, Jaenab.

Semoga setelah ini bisa bertambah lagi ya kekasihku.
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39. Kendaraan roda dua berwarna Kuning 125 yang setia mengantar dede

kemana-mana mengitari kota demi menyelesaikan skripsi dan urusan

lainnya, kadang sering terlambat reparasi dan ganti oli, namun jasamu

tak akan tergantikan sekalipun dengan adanya kendaraann baru.

Terimakasih yellow.

40. Semua pihak yang telah mendoakan dan turut membantu selama

proses dede menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak.

Berbagi tawa canda, senang, sedih, hitam, putih, baik, buruk, telah

memberikan goresan warna dalam hidup yang tak akan pernah redup,

berbagi pengalaman yang tak tergantikan dalam hidup penulis.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya ada goresan khilaf dan kesalahan.

tentunya kita umat manusia sangat naïf untuk sempurna, oleh karena itu

mohon dimaafkan, dan kritik yang membangun dibutuhkan untuk membantu

membuat skripsi ini lebih baik kedepannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya buat penulis dan

Semua yang telah membaca skripsi ini.

Surabaya, 30 Januari 2014

Penulis,
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