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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Dewasa ini, arus globalisasi semakin hari semakin kuat dan telah 

mendorong perkembangan ekonomi dan perdagangan di dunia untuk semakin 

meningkat dengan pesat. Arus ini berlaku di setiap negara di belahan dunia 

tanpa terkecuali baik negara maju, negara yang sedang berkembang maupun 

negara-negara yang masih terbelakang. Di negara berkembang termasuk 

Indonesia, persaingan dalam perdagangan pun bertambah ketat jika 

dibandingkan beberapa dekade terakhir. Salah satu bukti terbesar yang bisa 

dilihat adalah berkembangnya e-commerce yang begitu meluas, dengan 
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adanya perkembangan e-commerce, perdagangan dalam lingkup nasional, 

regional maupun internasional menjadi semakin praktis dalam 

menghubungkan para penjual dengan pembeli. Hal ini bisa dilihat dari 

berdirinya beberapa perusahaan start-up e-commerce lokal seperti Tokopedia, 

Bukalapak, OLX, Kaskus, Matahari Mall dan e-commerce lainnya yang terus 

menjamur di Indonesia, bahkan pihak asing juga mulai ingin mengakuisisi e-

commerce yang sudah ada di Indonesia.1 

Perkembangan ini terjadi disebabkan karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di dunia sangatlah pesat layaknya seperti arus air 

yang mengalir tiada henti. Perkembangan ini memudahkan semua orang untuk 

mengakses informasi, komunikasi dan transportasi sehingga mempermudah 

kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia dan transaksi jual beli atas 

barang-barang yang dilakukan pun menjadi lebih mudah terwujud karena 

membuat transaksi jual beli menjadi lebih praktis,efisien dan efektif baik antar 

lingkup lokal, regional maupun internasional. Oleh karena itu, pada zaman 

sekarang ini, orang-orang yang tidak mau ataupun tidak sigap mengikuti arus 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus-menerus 

berkembang setiap hari akan tertinggal oleh pihak yang mampu mengikuti 

arus zaman yang ada karena semakin ke depan persaingan usaha menjadi 

semakin ketat oleh para pebisnis. Disamping itu, para pebisnis dituntut agar 

dapat memanfaatkan perkembangan IPTEK supaya mampu bersaing, salah 

satunya adalah dengan cara mengembangkan merek produk yang dimiliki oleh 

 

1 A.T. Haryono, “Lazada Dibeli Alibaba ini Respon Pendirinya”, www.viva.co.id, 12 

November 2017. 

http://www.viva.co.id/
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para pebisnis atas barang-barang yang dijual melalui berbagai macam iklan 

ataupun media lainnya seperti media tulisan, media digital, maupun media 

sosial yang telah berkembang seperti Facebook, Twitter, LINE@, Instagram, 

Website, dan sebagainya. Dengan demikian, merek atas produk yang 

diperdagangkan akan menjadi lebih terkenal sehingga penjualan atas produk 

tersebut akan terus menerus meningkat. 

Dengan konsepsi dan ruang lingkup pengaturan seperti itu, HKI hadir 

sebagai instrumen hukum. Sebagai pranata, HKI tumbuh dan dikembangkan 

dari rasionalita filosofis tentang perlunya pengakuan, penghargaan dan 

perlindungan terhadap hak yang lahir dan terkait dengan kreasi intelektual 

sebagaimana lazimnya yang diberikan kepada hak milik lainnya yang 

mempunyai nilai ekonomi. Semakin besar economic value HKI, maka 

semakin kuat kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan. Nilai ekonomi ini 

selalu berdampingan dengan nilai apresiasi yang dibangun dari konsep hak 

moral.2 

Dari segi fungsi sebuah merek memiliki peran penting karena ia adalah 

suatu simbol atau identitas pengenal bagi sebuah produk yang dapat 

membedakan dirinya dengan produk yang dimiliki oleh para pesaingnya 

sehubungan dengan kualitas, kepuasan, kebanggan maupun atribut yang 

melekat pada merek. Dengan kata lain, fungsi suatu merek dapat dilihat dari 3 

sudut pandang yaitu: 3 

 

2 D.H. Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi, (Jakarta: 

Penaku, 2013) , hal 3. 
3 Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum 

Bisnis, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) , hal. 30-31. 
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1. Dari sudut pandang pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai 

hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dari pemakainya. 

2. Dari sudut pandang pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi 

barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pemasaran 

produk tersebut 

3. Dari sudut pandang dari pihak konsumen, merek digunakan untuk 

mengadakan pilihan barang yang akan dibeli 

Fungsi merek pun semakin meluas manakala penggunaan barang atau 

jasa dengan merek tertentu merupakan gengsi dan karena masyarakat rela 

membeli barang yang bermerek sekalipun dengan harga yang relatif tinggi. 

Bahkan kadang-kadang masyarakat juga mengenal merek untuk menyebut 

barang seperti merek Honda untuk menggantikan semua kendaraan bermotor 

roda dua dan merek Aqua untuk menggantikan semua botol minuman air 

mineral. 

Merek juga berperan penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran 

perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra dan reputasi terhadap produk 

dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra dan reputasi perusahaan 

untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik 

perusahaan. Konsumen pun sering memakai faktor emosional pada merek 

tertentu berdasarkan serentetan kualitas yang diinginkan atau fitur-fitur yang 

terwujud dalam produk-produk yang dimiliki merek tersebut. Oleh sebab itu, 

kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan 

produknya, tetapi mereknya. 



17  

 

 

Dengan demikian, merek sangatlah penting dalam dunia periklanan 

dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau 

reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek pun dapat 

menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial yang bahkan 

nilainya seringkali melebihi aset suatu perusahaan. 4 Oleh karena itu, 

pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek 

mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh 

reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun 

hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan 

perusahaan secara regular. 5 Semua hal diatas tentunya membutuhkan 

pengorbanan waktu, tenaga dan uang sehingga jika disalah gunakan oleh pihak 

lain maka pemilik merek akan merasa sangat kecewa dan dirugikan karena 

sangat tidak gampang untuk membangun suatu merek serta mempertahankan 

apa yang dibangun seperti brand image, reputasi, kualitas, dan inovasi. 

Perlindungan atas merek pun terasa semakin diperlukan adanya 

pengaturan yang bersifat internasional agar dapat memberikan jaminan 

perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek untuk menghindari 

persaingan usaha yang tidak sehat sehingga hak-hak para pemilik merek dapat 

terlindungi. Pengaturan yang bersifat internasional yang pertama kali dibentuk 

pun terjadi pada tahun 1883 dan berhasil disepakati dalam Paris Convention 

for the Protection of Industrial Property (selanjutnya akan disebut Paris 

Convention). Dalam Paris Convention ini antara lain di atur mengenai syarat- 

4 Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 
2002) , hal. 131. 

5 Ibid., hal. 131. 
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syarat pendaftaran merek, termasuk merek-merek yang terkenal, kemandirian 

perlindungan merek yang sama di negara yang berbeda, perlindungan merek 

yang didaftarkan dalam salah satu negara peserta, merek-merek jasa, merek- 

merek gabungan dan nama-nama dagang. 

Selain itu, sebagai negara yang sangat aktif di dunia perdagangan baik 

secara regional maupun internasional, Indonesia juga banyak mengikuti 

konvensi-konvensi internasional lainnya dan meratifikasinya dalam bentuk 

Undang-Undang. Melalui konvensi-konvensi tersebutlah yang membawa 

banyak perubahan dan revisi kepada Undang-Undang Hak Kekayaan 

Intelektual di Indonesia. Konvensi – konvensi tersebut diantaranya adalah 

Berne Convention, Nice Convention, Trademark Law Treaty, Phonograms 

Treaty, WIPO Copyright Treaty dan Patent Cooperation Treaty. 

Jika ditinjau lebih dalam lagi, secara historis, hukum merek di 

Indonesia merupakan warisan adopsi hukum asing yang memiliki akar filosifis 

yang tumbuh dari konsep passing off yang berkembang di negara-negara 

common law system.6 Dibandingkan dengan bidang HAKI yang lain seperti 

Hak Cipta, Paten dan Desain Industri, konsep hukum merek lebih kokoh 

bertumpu pada prinsip atau norma itikad baik. Norma itu yang menjadi sistem 

administrasi pendaftaran merek serta perlindungan hukumnya.7 

Oleh karena itu, salah satu dasar perlindungan merek khususnya merek 

terkenal dalam persaingan curang dibangun berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi 

Paris yang berbunyi sebagai berikut : 

 

6 D.H. Soelistyo, Op.Cit, hal. 49. 
7 Ibid., hal. 49. 
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“(1) The countries of the union undertake, ex officio if their legislation 

permits, or at the request of an interested party, to refuse or to 

cancel the registration, and to prohibit the use of a trademark 

which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, 

liable to create confusion, of a mark considered by the competent 

authority of the country of registration or use to be wellknown in 

that country as being already the mark of a person entitled to the 

benefits of this convention and used for identical or similar  

goods. These provitions shall also apply when the essential part 

of the mark constitutes a reproduction of any such well-known 

mark or an imitation liable to create confusion therewith. 

(2) A period of at least five years from the date of registration shall 

be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The 

countries of the union may provide for a period within which the 

prohibiton of use must be requested. 

(3) No time limit shall be fixed for requesting cancellation or the 

prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.” 

Dalam Ayat (1), pasal ini ditentukan bahwa negara-negara peserta 

Paris Convention dapat secara ex officio (jika diperbolehkan oleh peraturan 

perundang-undangan negara mereka), atau atas permintaan yang 

berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek 

yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan belaka yang dapat 

menimbulkan kekeliruan dari suatu merek yang dianggap oleh instansi 

berwenang bahwa pendaftaran atau pemakaian merek itu sebagai merek yang 

terkenal di negara itu, serta dipakai untuk barang-barang yang sama/sejenis. 

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa jangka waktu untuk mengajukan 

permohonan pembatalan merek seperti itu, sekurang-kurangnya 5 tahun sejak 

tanggal pendaftaran merek yang bersangkutan. Kemudian ditentukan pula 

bahwa negara-negara peserta konvensi dapat memastikan suatu jangka waktu 

didalam mana permohonan larangan pemakaian harus diajukan. Akan tetapi 

dalam ayat (3) ditambahkan bahwa tidak ada jangka waktu untuk meminta 

pembatalan atau larangan pemakaian merek yang telah didaftar atau dipakai 
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dengan itikad buruk. Ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris mengingatkan kita 

pada pentingnya sistem pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan 

terhadap merek asli dan produk asli khususnya merek-merek terkenal. 

Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 6 bis Paris Convention mencakup 

juga perlindungan merek terkanal terhadap tindakan-tindakan persaingan 

curang yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 bis Paris Convention yang 

berbunyi sebagai berikut : 

“(1)The countries of the Union are bound to assure to national of such 

countries effective protection against unfair competition. 

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or 

commercial matters constitutes an act of unfair competition 

(3) The following in particular shall be prohibited: 

1. All acts of such a nature as to create confusion by any mean 

whatever with the establishment, the goods, or the industrial or 

commercial activities of competitor 

2. False allegations in the course of trade of such a nature as to 

discredit the establishment, the goods or the industrial or 

commercial activities of a competitor 

3. Indication or allegations the use of which in the course of 

trade is liable to mislead the public as the nature, the 

manufacturing process, the characteristics, the suitability for 

their purpose or the quantity, of the goods.” 

 
 

Dengan memperhatikan substansinya, ketentuan Pasal 10 bis Paris 

Convention ini dapat diberlakukan untuk banyak kasus yang berdimensi 

persaingan curang. Ketentuan ini lazim disebut “aturan sapu jaga”.8 

Walaupun salah satu dasar pembentukan undang-undang merek di 

Indonesia berdasarkan konsep passing off sebagaimana yang bertumpu dari 

Paris Convention, tetapi penerapan hukum merek di Indonesia berbeda dan 

tidak diatur secara khusus tentang passing off itu sendiri. Perlindungan yang 

8 Ibid., hal. 39. 
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diberikan oleh Undang-Undang Merek sehubungan dengan persaingan curang 

hanya terdapat pada Pasal 83 Undang-Undang Merek 2016 yang berbunyi 

sebagai berikut : 

“(1) Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar 

dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa 

hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang 

sejenis berupa : 

a. gugatan ganti dan/atau 

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 

penggunaan Merek tersebut. 

 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat pula 

diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan 

pengadilan. 

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan kepada 

Pengadilan Niaga.” 

 

Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan 

merek di Indonesia hanya diberikan kepada merek yang sudah terdaftar saja 

walaupun dibuka kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti rugi ataupun 

gugatan pembatalan. Namun, pada faktanya perlindungan terhadap merek- 

merek yang tidak terdaftar juga sangat diperlukan karena penyalahgunaan 

merek tidak terdaftar yang sudah terkenal tidak mungkin dapat dihindari 

didalam dunia perdagangan. 

Adanya ketenaran atas sebuah merek atas suatu produk dapat 

disalahgunakan oleh para pebisnis baru yang baru saja mau memulai suatu 

usaha, mereka menyalahgunakan ketenaran atas merek tersebut lalu mereka 

membuat produk baru untuk diperdagangkan pada masyarakat. 

Ada 3 bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui yaitu :9 
 
 

9Citra Umbara, Undang-undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2001, 

(Bandung; Citra Umbara, 2001), hal. 13. 
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1. Trademark Piracy (pembajakan merek) 
 

2. Counterfeiting (pemalsuan) 
 

3. Imitation of labels and packaging (peniruan label dan kemasan suatu 

produk) 

Salah satu bentuk pelanggaran merek yang dampaknya paling besar 

adalah imitation of labels and packaging (peniruan label dan kemasan suatu 

produk) atau yang secara kategoris lebih sering dikualifikasi sebagai tindakan 

passing off. 

Passing off adalah suatu upaya atau tindakan atau perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya 

suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan 

intelektual, persaingan tidak sehat yang dilakukan adalah berdagang dengan 

menggunakan merk yang mirip atau bahkan seratus persen sama dengan merk 

yang sudah terkenal, ada juga pengusaha yang semakin kesini sudah semakin 

pintar, mereka tidak meniru 100% merek yang telah ada, tetapi mereka 

membuat kemasan atas produk yang memanfaatkan psikologi seseorang, 

dengan menggunakan kemasan yang memiliki persamaan warna, bentuk, 

motif yang dapat mengelabui mata anak kecil yang belum bisa membaca, 

orang yang mengalami masalah pada mata. Ini dapat juga disebut sebagai 

passing off.10 Dengan ini, muncul kemungkinan bahwa pencetus utama atas 

merek dan kemasan yang telah terkenal itu telah dirugikan karena seharusnya 

konsumen ingin membeli produk dia tetapi karena hadirnya produk lain yang 

mirip dan memanfaatkan ketenaran dari produk terkenal itu, konsumen salah 

10 Anonim, "Passing Off", www.hukumonline, diakses 4 Desember 2017. 
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membeli produk yang diinginkan. 

 

Adapun beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak 

tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain, adalah :11 

1) Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, oleh karena merek yang 

dipalsu atau ditiru biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris di 

pasaran. 

2) Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek 

baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat 

besar 

3) Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek 

palsu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang 

diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu 

membayar riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi, serta pajak 

sehingga bisa memberikan potongan harga kepada pedagang. 

Di Indonesia, topik ini jarang dibahas di Indonesia, dikarenakan 

adanya kekosongan hukum atas passing off ini. Padahal, passing off dapat 

mencegah orang-orang untuk melakukan dua hal yaitu : 

1) Menampilkan atau menyebabkan anggapan bahwa barang atau jasanya 

adalah barang atau jasa orang lain 

2) Menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya ada hubungan dengan 

barang atau jasa penggugat 

Sebagai contoh seperi kasus “Oreo” dengan “Rodeo” dari segi merk 
 

11 Dwi Agustine Kurniasih, Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari perbuatan 

Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I, Jakarta: Media HKI Buletin Informasi dan 

Keragaman HKI, Vol. V/No. 6/Desember 2008, hal. 2. 



24  

 

 

tidaklah mirip, tetapi jika sekilas kita melihat kemasan yang dimiliki oleh 

kedua produsen, dapat dikatakan bahwa 98% memiliki persamaan warna, letak 

merk, letak motif dan juga keterangan. Sehingga ini menimbulkan salah 

paham atau salah persepsi di dalam otak konsumen secara psikologis. 

Selain kasus “Oreo” dengan “Rodeo”, masih banyak kasus passing off 

yang terjadi di Indonesia seperti kasus merek YAMAHA milik Yamaha 

Matsudoki Kabushiki Kaisha dengan merek YAMAHA milik Budiono, kasus 

merek SUGUS milik Chocolat Suchard Societe Anonyme, Switzerland  

dengan merek SUGUS milik Tjakra Sukarta, kasus merek HITACHI milik 

Hitachi Limited, Tokyo dengan merek HITACHI milik PT. Maspion dan 

masih banyak kasus lagi, dimana para pemilik merek terkenal gagal 

memperoleh perlindungan haknya di Pengadilan Negeri dan baru berhasil 

dalam tingkat kasasi meskipun sebenarnya telah terjadi penciplakan atau 

pemboncengan merek terkenal yang telah menimbulkan salah paham atau 

salah persepsi di dalam kalangan masyarakat. 

Akan tetapi, ada beberapa sengketa passing off yang tidak 

mendapatkan keadilan. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum di 

Indonesia sehingga dalam penemuan hukum seringkali terjadi adanya 

perbedaan penafsiran oleh sebagian hakim sehingga dalam hal ini, hakim 

gagal dalam melakukan penemuan hukum yang menyebabkan terjadinya 

inkonsistensi putusan yang dihasilkan, baik dari putusan Pengadilan Niaga 

maupun sampai pada Putusan Mahkamah Agung. Faktor utama atau hal yang 

sering dipermasalahkan dalam perkara passing off adalah dalam membuktikan 
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adanya itikad baik atau tidak baik serta keterkenalan suatu merek. Contoh 

perkara yang gagal mendapatkan perlindungan merek adalah contoh kasus 

Merek Toyota “Lexus” milik Toyota Kabunshiki Kaisha Melawan Merek 

“Prolexus” milik Sidoarji, Kasus Merek “Dior” milik Christian Dior Couture 

melawan merek “Baby Dior” milik Kimsan Purwo dan Kiman Purwo. 

Penting bagi sebuah negara memiliki pengaturan, penjaminan atau 

perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual hal itu diperlukan agar 

dapat terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi para 

pihak, para pebisnis yang telah menciptakan dan mengembangkan merek atas 

sebuah produk yang dapat dilindungi seutuhnya sehingga ia mendapatkan hak 

atas kerja keras yang selama ini telah diperjuangkan sehingga ke depannya 

banyak pebisnis yang mau membuat inovasi dan juga merek atas produk baru. 

Hal ini menjadi karena mereka tahu bahwa hak mereka atas ciptaan mereka 

akan dilindungi oleh negara. Dengan adanya perlindungan atas hak mereka, 

mereka tau bahwa jika ada yang menyalahgunakan hak mereka, maka pihak 

yang bersalah itu akan dihukum. Manfaat atas adanya perlindungan hukum 

juga adalah timbulnya langkah preventif bagi para pihak yang ingin berlaku 

curang dan menyalagunakan hak intelektual milik orang lain. Indonesia 

sebagai negara berkembang pasti memerlukan adanya perlindungan ini karena 

bisnis terus menjamur dimana-mana dan inovasi yang ada juga semakin baru 

dan bertumbuh. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pemaparan diatas, Penulis 

menyoroti bahwa persaingan curang seperti passing off ini seringkali terjadi di 
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Indonesia dan sampai sekarang pun masih belum ada aturan khusus yang 

dibuat oleh pemerintah untuk mengatur mengenai passing off. Atas dasar 

pertimbangan itu, Penulis tertarik untuk mengambil judul “KAJIAN 

TERHADAP TINDAKAN PASSING OFF SEBAGAI BENTUK MEREK DI 

INDONESIA (Studi Putusan MA No. 653 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsepsi pengaturan passing off dalam memberikan 

perlindungan merek di Indonesia? 

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum merek 

berdasarkan konsepsi passing off di Indonesia sesuai Putusan Mahkamah 

Agung No. 653 K/Pdt.Sus-HKI/2014? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

 

1. Mengetahui pengaturan passing off terhadap tindakan passing off dalam 

perlindungan merek di Indonesia dan bagaimana akibat hukumnya. 

2. Mengetahui penegakkan atau perlindungan hukum dari tindakan passing 

off di Indonesia sehubungan dengan Putusan MA No. 653 K/Pdt.Sus- 

HKI/2014. 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teori 

 

Penelitian ini memiliki tujuan teori dan tujuan praktek. Tujuan teori 

dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan Merek di 

Indonesia atas tindakan passing off yang merupakan bentuk persaingan 

curang yang tidak diatur secara khusus 
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1.4.2 Manfaat Praktek 

 

Tujuan praktek penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

efektivitas dari dasar hukum dan penerapan perlindungan merek atas 

tindakan passing off yang merupakan bentuk persaingan curang yang 

tidak diatur secara khusus di Indonesia 

 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menelaah skripsi 

yang berjudul “Kajian Terhadap Tindakan Passing Off Sebagai Bentuk 

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perlindungan Hak Merek di Indonesia 

(Studi Putusan MA No. 653 K/Pdt.Sus-HKI/2014) dirasa perlu untuk 

menguraikan terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai gambaran singkat 

skripsi, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini, Penulis membahas mengenai gambaran-gambaran 

umum atau pendahuluan yang bertujuan untuk mendukung tema dari 

topik ini pada bab-bab selanjutnya yang terdiri atas: 

1. Latar belakang permasalahan; 

 

2. Pokok masalah; 

 

3. Tujuan penelitan; 

 

4. Kegunaan penelitian serta diakhiri dengan 

 

5. Sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan 

dalam menulis proposal skripsi ini dan juga akan diperjelas dengan 

sub-bab masing-masing yakni: 

1. Tinjauan Umum Tentang Merek 

 

1.1 Sejarah Perkembangan Merek di Indonesia 

 

1.2 Pengertian Merek 

 

1.3 Fungsi Merek 

 

1.4 Tingkatan Kemashuran Merek 

 

2. Passing Off 

 

2.1 Pengertian Passing Off 

 

2.2 Unsur-unsur Passing Off 

 

3. Aspek Hukum Dalam Hubungan Dengan Persaingan 

 

3.1 Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata 

 

3.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

3.3 Ketentuan Pasal 382 bis KUHP 

 

 
 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, tipe penelitian, 

jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang 

dipergunakan dalam menulis makalah ini. 
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BAB IV : ANALISIS 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kronologis sengketa antara 

Mikrosid dengan Mikrozid di dalam perkara MA No. 653 

K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang merupakan bahan utama penilitian 

penulis. Selain itu, juga diuraikan pertimbangan-pertimbangan 

hukum dari hakim atas putusan yang dijatuhkan didalam perkara 

tersebut beserta dengan dasar-dasar hukum dan analisa hukum dari 

penulis. 

 
 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan 

saran sebagai penutup penulisan dan penelitian hukum ini yang 

diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari penelitian ini yakni 

memberi sumbangan pemikiran dan gambaran mengenai 

perlindungan hukum hak merek atas tindakan passing off yang 

merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat yang tidak diatur di 

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. 


