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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Intellectual Property Rights  atau Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat 

”HKI” adalah pengakuan serta perlindungan terhadap karya, ciptaan, atau 

penemuan yang diciptakan atau dilahirkan oleh manusia. Hak Kekayaan Intelektual 

terbagi menjadi dua bagian penting, yakni Hak Cipta (Copyrights) dan Hak 

Kekayaan Industri (Industrial Property Rights). Hak Kekayaan Industri meliputi 

beberapa hal, yaitu Merek (Trademark), Paten (Patent), Desain Industri (Industrial 

Design), Rahasia Dagang (Trade Secret), Desain Tata Letak Sirkut Terpadu 

(Layout Design of Integrated Circuit), dan Perlindungan Varietas Tanaman 

(Protection of Plant Variety).  

 Merek (trademark) digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang 

dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh 

pihak lain.1
 
Kebutuhan untuk menunjukkan identifikasi sumber asal barang lebih 

dirasakan lagi manfaat pemberian merek pada barang saat manusia mulai mengenal 

perdagangan.2 Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan 

suatu basis dalam perdagangan modern, karena merek dapat menjadi dasar 

 

1 Mckiney. “U.S. Trademark History Timeline”, http://www/lib.utexas.edu 

2 Yahya Harahap. Tinjauan Merek Secara Umum, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996).  
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perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai Goodwill, 

lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan 

dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat 

lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh 

konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, 

kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.3 Menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), “merek” didefinisikan sebagai 

sebuah tanda yang terdiri dari : gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, 

susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang mempunyai daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Beberapa 

perkembangan yang terjadi sekarang terdapat beberapa unsur baru yang dapat 

diberikan perlindungan sebagai merek, diantaranya adalah unsur bau, suara dan 

bentuk tampilan suatu barang. 

 Kata “merek” atau “trademark” merupakan definisi hukum yang 

memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan 

digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Hal ini 

menjadikan “merek” bisa lebih luas dalam artian sebagai suatu ciri pembeda (a 

distinctive character) dari barang dan/ atau jasa suatu perusahaan dengan barang 

dan/ atau jasa perusahaan lainnya. Merek (trademark) merupakan tanda pembeda 

yang digunakan dalam perdagangan barang dan/ atau jasa sehari - harinya, maka 

merek harus memiliki beberapa unsur, antara lain: 

 
3 Ibid. 
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1. Tanda dengan daya pembeda 

2. Tanda tersebut harus digunakan 

3. Untuk perdagangan barang dan/ atau jasa 

 Suatu produk tanpa identitas atau merek dapat dipastikan akan menemui 

kesulitan dalam pemasaran, karena merek merupakan “penjual awal”4
 
bagi suatu 

produk untuk dijual kepada konsumen. Para konsumen cenderung membeli produk 

tertentu dengan melihat dari merek suatu produk. Bagi konsumen merek yang 

dibelinya mempunyai kualitas yang bagus. Selain itu, bagi beberapa konsumen, 

suatu merek mempunyai prestise tersendiri ketika dimiliki atau dikonsumsi 

dikarenakan oleh reputasi dari merek tersebut. Seiring dengan perkembangan 

perekonomian dan teknologi saat ini, telah banyak dihasilkan berbagai macam 

produk yang beredar di lingkungan masyarakat dengan aneka merek dan jenis yang 

ditawarkan secara menyolok, sehingga dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan secara 

langsung maupun tidak langsung oleh konsumen.  

 Di antara beragam produk barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada 

konsumen, ada yang bermutu baik dan telah sangat dikenal oleh konsumen. Akan 

tetapi, produk barang dan/ atau jasa yang telah dikenal baik oleh konsumen tersebut 

dimanfaatkan para pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini 

merupakan pengusaha yang hanya ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. 

 

4 David A. Aaker. Manajemen Ekuitas Merek, Spektrum, Spektrum Mitra Utama-Prentice Hall, 

(Jakarta, 1997), hal. 9. 
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Mereka melakukan penipuan terhadap konsumen dengan jalan memalsukan produk 

yang telah laku dan terkenal di pasaran dengan label merek dan jenis yang sama 

atau hampir sama, tetapi dengan kualitas yang berbeda.  

 Sekarang ini sering terjadi sengketa atas merek dagang terkenal dengan cara 

melakukan peniruan atau penjiplakan terhadap merek, baik terhadap merek yang 

sudah terdaftar maupun merek yang belum terdaftar. Di mana tujuan dari peniruan, 

pemalsuan, atau penjiplakan merek tersebut adalah dengan memanfaatkan 

ketenaran, nama baik, jaminan mutu, proses pembuatan, keistimewaan, kegunaan, 

atau jumlah dari barang-barang produksi lain. Adapun motif dan alasannya adalah 

untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan tidak mau menanggung kerugian 

dalam hal membuat suatu merek yang baru menjadi terkenal, karena selain biaya 

iklan dan promosi yang sangat besar juga membutuhkan proses dan waktu yang 

lama untuk menjadikan merek tersebut dikenal banyak orang. Kegiatan peniruan 

merek terkenal oleh suatu produk dari merek lainnya, kadang tidak saja pada bentuk 

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

produk yang dibuat hampir sama dengan yang dimiliki oleh merek terkenal. 

Kegiatan peniruan ini dimaksudkan untuk mengecoh dan membuat bingung 

masyarakat umum yang mengakibatkan publik salah memilik barang yang 

seharusnya, bagi pihak pelaku passing off mendatangkan keuntungan tetapi pihak 

yang ditiru mengalami kerugian yang tidak sedikit.5 

 

5 Elvani Harifaningsih. Kasus merek dominasi perkara HaKI, Bisnis Indonesia, Mei 2009. hal 10. 
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 “Passing off” atau “Pemboncengan Merek” merupakan perbuatan untuk 

meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi atau nama baik dari merek 

terkenal sehingga dapat menyebabkan penyesatan. Perbuatan passing off objeknya 

adalah merek terkenal atau merek lain dan biasanya tidak menggunakan merek 

tersebut secara keseluruhan tetapi hanya persamaan pada pokoknya saja, sehingga 

menimbulkan kesan seolah-olah merek tersebut merupakan merek yang sudah 

terkenal. Beberapa contoh terkait dengan passing off atau pemboncengan merek, 

antara lain kemasan biskuit merek OREO dan merek RODEO, kemasan coklat 

merek SILVER QUEEN dengan merek MAJESTIC dan merek FONNUT, kemasan 

dodol Garut merek PICNIC dan merek PUSAKA, kemasan serbuk agar-agar merek 

SWALLOW GLOBE BRAND dan merek CAP BOLA DUNIA, kedai kopi merek 

STARBUCKS dan kedai kopi merek MAXX COFFEE, kemasan merek oli TOP 1 

dan oli MEGATOP, dan kemasan merek rokok GUDANG GARAM dengan rokok 

GUDANG BARU.  

 Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan biasanya mirip atau 

bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya, namun ketika warna atau 

unsur dalam kemasan yang digunakan identik atau mirip dengan pesaingnya 

barulah hal ini menyebabkan kebingungan. Istilah passing off atau pemboncengan 

reputasi merek memang masih kurang dikenal di Indonesia, namun bukan berarti 

perbuatan seperti itu tidak diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia. Pada 

prinsipnya, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
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Geografis pada dasarnya membedakan jenis pelanggaran merek dalam 4 (empat) 

kategori, yaitu:6 

1. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak 

dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek 

milik pihak lain,  

2. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak 

dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek 

terdaftar milik pihak lain,  

3. Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi 

berdasarkan indikasi geografis dan/ atau indikasi asal yang dilakukan secara 

sengaja dan tanpa hak,  

4. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya.  

 Dari keempat jenis pelanggaran merek yang diatur dalam UU Merek 2016, 

bentuk pelanggaran yang kedua mengindikasikan adanya perbuatan membonceng 

reputasi. Pelanggaran jenis inilah yang disebut dengan peniruan. Pelaku peniruan 

menggunakan merek yang tidak sama tetapi terdapat persamaan dari sudut pandang 

(secara visual), dalam suara atau bunyi yang dapat diartikan ada persamaan 

walaupun sesungguhnya artinya sendiri tidak sama.  

 Tindakan passing off atau pemboncengan reputasi merek baru-baru ini 

terjadi pada merek minuman DIAGON ALLEY yang mempunyai kemasan mirip 

 

6 http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10242, diakses pada 14 September 2019. 

http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10242
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dengan merek minuman THE ALLEY. Adanya kemiripan pada kemasan tersebut 

menimbulkan kesan seolah-olah merek minuman DIAGON ALLEY tersebut 

merupakan merek minuman THE ALLEY. Dimulai pada tahun 2013 saat Mao-ting 

Chiu, seorang warga negara Taiwan membuka gerai pertama merek minuman THE 

ALLEY di kota Taoyuan, Taiwan. THE ALLEY sendiri terkenal dengan ciri khas 

kemasan minuman berbentuk huruf “U” dengan logo mereknya yang berbentuk 

“kepala rusa”. Selain terkenal dengan kemasan minuman yang unik, THE ALLEY 

juga terkenal dengan menu minumannya, yaitu susu segar yang mengandung 

tepung tapioca yang diolah secara khusus dengan gula merah khusus dari Taiwan 

yang disebut “Brown Sugar Deerioca”. Kesuksesan THE ALLEY di Taiwan 

membuat CEO (Chief Executive Officer) THE ALLEY, Mao-ting Chiu, melebarkan 

sayapnya ke negara lain seperti, Tiongkok, Jepang, Singapura, Thailand, Prancis, 

Australia, New Zealand, Kanada, dan Amerika Serikat. Dengan kesuksesan dan ciri 

khas yang unik THE ALLEY yang kemudian “menginspirasi” seorang pengusaha 

dari Indonesia untuk membuka gerai minuman dengan merek DIAGON ALLEY.  

 DIAGON ALLEY sendiri membuka gerai pertamanya di mall Central Park, 

Jakarta Barat, DKI Jakarta pada 23 Februari 2019. DIAGON ALLEY memakai 

konsep kemasan minuman berbentuk huruf  “U” dengan logo merek yang 

berbentuk “kepala rusa” yang mirip dengan milik merek THE ALLEY. Selain 

kemasan yang mirip, DIAGON ALLEY juga memperkenalkan dirinya dengan 

menu minuman “Brown Sugar Series” yaitu minuman berupa susu segar yang 

mengandung tepung tapioca yang diolah secara khusus dengan gula merah. 

Tentunya dengan kemiripan pada kemasan dan menu yang disediakan, membuat 
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konsumen DIAGON ALLEY mengira bahwa merek tersebut merupakan merek 

minuman THE ALLEY yang berasal dari Taiwan. Kemiripan ini pula yang 

membuat gerai DIAGON ALLEY di mall Central Park, Jakarta Barat, DKI Jakarta 

ramai didatangi konsumen. Penulis sendiri, sebagai penikmat minuman berjenis 

“brown sugar” juga awalnya mengira bahwa DIAGON ALLEY sama dengan THE 

ALLEY. Selain itu, saat beberapa kali mendatangi gerai DIAGON ALLEY, penulis 

tidak jarang mendengar percakapan beberapa konsumen lain yang mengira bahwa 

DIAGON ALLEY merupakan cabang dari THE ALLEY yang berasal dari Taiwan. 

Padahal THE ALLEY sendiri baru mengumumkan akan membuka gerai 

pertamanya di Indonesia, tepatnya di Mal Gandaria City, Jakarta Selatan melalui 

postingan dari akun Instagram “@THEALLEYINDONESIA” pada 29 Juni 2019. 

 Melalui latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai analisa yuridis passing off atau pemboncengan reputasi kemasan merek 

minuman THE ALLEY milik pengusaha Taiwan yang dilakukan oleh merek 

minuman DIAGON ALLEY milik pengusaha Indonesia. Penulis mengangkat 

penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindakan Passing Off pada Kemasan  

Minuman DIAGON ALLEY yang Menyerupai Kemasan Minuman THE ALLEY”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini Penulis dapat 

menarik beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dan dianalisa, yaitu: 

1. Bagaimanakah pengaturan passing off dalam sistem hukum merek di 

Indonesia?   
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2. Sejauh mana efektifitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis dalam mengatasi permasalahan Passing 

Off di Indonesia terutama pada kemasan minuman DIAGON ALLEY 

yang mirip dengan THE ALLEY?  

1.3. Tujuan Penelitian  

 Adapula tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini, antara lain yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaturan passing off dalam sistem hukum merek di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam mengatasi 

permasalahan Passing Off di Indonesia terutama pada kemasan minuman 

DIAGON ALLEY yang mirip dengan THE ALLEY. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik 

tentang tindakan passing off dalam penegakan hukum hak merek. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan 

masukan baik bagi pemerintah maupun semua pihak yang terkait dalam rangka 

penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum serta kebijakan yang 

ditempuh bagi upaya perlindungan konsumen terkait dengan adanya tindakan 

passing off hukum merek. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, 

masing-masing memuat uraian secara garis besar, yaitu sebagai berikut: 

BAB I  -  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan yang menerangkan isi dari 

skripsi ini. 

BAB II - TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teoritis dan 

landasan konseptual yang mendukung proses penyusunan skripsi 

ini.  

 BAB III – METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai metode penelitian 

yang terdiri dari jenis penelitian, data penelitian, teknik 

pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan teknik analisis 

data, yang akan penulis gunakan untuk menganalisa dan 

memperoleh hasil penelitian. 

 BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan analisa dari hasil 

pengolahan data dan pembahasan berkenaan dengan tinjauan 

yuridis terhadap tindakan passing off pada merek minuman 
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DIAGON ALLEY yang menyerupai kemasan minuman THE 

ALLEY. 

 BAB V – PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari serangkaian 

pembahasan skripsi berdasarkan analisa yang telah Penulis 

lakukan. 

Pada akhir penulisan disertakan juga daftar pustaka yang digunakan sebagai 

pendukung dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


