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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Sejarah mencatat bahwa momentum kemerdekaan negara Indonesia 

pada tahun 1945 telah menorehkan suatu konsep demokrasi dalam 

membangun negara.  Dalam negara demokrasi, pembangunan berlangsung 

berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian 

dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil 

dan dampaknya untuk rakyat.
1
 Hal ini berbeda dengan pada saat zaman 

penjajahan di Indonesia berlangsung, dimana pembangunan juga berjalan 

namun tidak didasarkan pada kebutuhan segenap rakyat Indonesia sendiri, 

melainkan hanya terpusat pada kepentingan bangsa lain yang menjajah. 

Dengan demikian, Indonesia sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri 

dalam bentuk negara kesatuan, dirasa perlu untuk mewujudkan suatu 

pembangunan nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan bangsa 

tanpa terkecuali. 

Pembangunan nasional dapat dimaknai sebagai upaya meningkatkan 

seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia dengan tujuan untuk 

mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan harus dilaksanakan merata di 

Indonesia, bukan hanya demi golongan tertentu namun untuk seluruh rakyat 
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Indonesia, sehingga pembangunan dapat benar-benar dirasakan sebagai 

perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-

cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
2
  

Tujuan pembangunan nasional terbagi atas tujuan jangka pendek dan 

jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk meningkatkan taraf hidup, 

kecerdasan, kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta 

meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.
3
 

Sementara, tujuan jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur yang merata, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila di 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, 

bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang 

aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang 

merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.
4
 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memegang 

peranan penting dalam proses mewujudkan pembangunan nasional. 

Kedudukan Pancasila mengandung konsekuensi dimana masyarakat menerima 

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara karena nilai-nilai sila yang 

terdapat dalam Pancasila terpusat pada manusia sebagai subyek pendukung 

pokok negara. Alinea keempat pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa 

hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, 

menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah 
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Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian 

abadi. Oleh karena itu, tujuan akhir membangun bangsa dan negara adalah 

untuk membangun manusia yang berakhlak Pancasila dan mampu 

mewujudkan cita-cita negara berdasarkan UUD 1945.
5
  

Salah satu jalan pembangunan yang perlu ditempuh dalam mencapai 

tujuan dan cita-cita pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Hal 

ini menjadi penting dan prioritas karena bidang ekonomi merupakan faktor 

penggerak utama dalam membangun bangsa dan negara.  Pada dasarnya, 

tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga manusia 

dapat hidup sejahtera. Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan 

efisiensi sumber daya ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

rakyat.
6
  

Pembangunan ekonomi nasional harus berlandaskan pada Pasal 33 

UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas 

kekeluargaan diharapkan dapat tercipta suatu keseimbangan dalam kegiatan 

usaha besar, menengah dan kecil dalam pola kemitraan usaha. Dalam sistem 

ekonomi yang berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan tersebut, diharapkan 

semua pihak dapat bersaing secara kekeluargaan, saling membina agar 

bersama-sama dapat maju dalam mengembangkan perekonomian nasional 

yang efisien.
7
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Tolak ukur dalam bidang perekonomian suatu negara dapat ditinjau 

dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pembangunan ekonomi mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar 

proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi 

adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang 

diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
8
 

Aktivitas perdagangan merupakan kegiatan utama dalam 

menggerakkan roda perekonomian negara. Hubungan perdagangan dengan 

ekonomi tak dapat dielakkan. Perdagangan tak hanya mendukung kelancaran 

penyaluran arus dan jasa, namun juga memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta 

mendorong pembentukan harga yang wajar. 

Saat ini, perkembangan perdagangan yang pesat di era globalisasi tak 

dapat dipungkiri. Globalisasi berpengaruh besar pada konsep perdagangan di 

dunia atau yang pada umumnya dikenal sebagai perdagangan bebas (free trade). 

Joseph Stiglitz sebagaimana yang dikutip oleh Peter van den Bossche, 

memaparkan pandangannya terhadap globalisasi sebagai berikut:
9
  

“The closer integration of the countries and people of the world has 

been brought about by enormous reduction of costs of transportation 

and communication, and the breaking down of artificial barriers to 

the flow of goods, capital, knowledge and (to a lesser extent) people 

across border.‟‟ 

 

Jadi, merujuk pada pandangan diatas, globalisasi dapat disimpulkan sebagai 

hilangnya batas-batas nasional negara dalam melakukan transaksi perdagangan 
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antar negara, dimana ada integrasi bertahap dari ekonomi nasional ke ekonomi 

global tanpa batas. 

Perdagangan bebas sudah sangat dikenal luas sebagai perdagangan 

internasional, dimana kegiatan tersebut termasuk mengekspor dan mengimpor 

barang dan jasa antar negara. Sebenarnya, perdagangan bebas ini telah lama 

ada, diawali dengan perdagangan antar daerah melalui jalur sutera. Hal ini 

terjadi karena adanya kebutuhan sumber daya yang tidak dapat dipenuhi di 

daerah asal.  

Perdagangan bebas berakar dari teori liberalisme yang dipelopori oleh 

Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nation” pada tahun 1776. Kaum 

liberalis meyakini bahwa setiap negara dapat memaksimalkan keuntungan 

ekonomi mereka dengan cara mempromosikan perdagangan bebas di pasar 

global. Pada hakekatnya, liberalisme bertujuan untuk menurunkan hambatan-

hambatan perdagangan (trade barriers) baik untuk barang maupun jasa.  

Perdagangan internasional dilakukan oleh semua negara untuk 

memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sebuah hal yang nyaris mustahil bagi suatu 

negara untuk dapat bertahan sendirian tanpa adanya kerjasama antar negara. 

Antar negara satu dengan yang lainnya, tidak dapat melepaskan hubungan 

ketergantungan atau interdependensi.  

Arus perdagangan lintas negara yang kian cepat dan dinamis membuat 

banyak negara merasa perlu akan adanya sebuah organisasi internasional yang 

memainkan peran penting untuk mengatur ketentuan kegiatan perdagangan 

global di seluruh dunia. Ini akan menahan negara lain untuk mengadopsi 
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tindakan pembatasan perdagangan untuk kepentingan mereka sendiri dan demi 

kepentingan ekonomi dunia.
10

 Tanpa peraturan internasional, pasti akan ada 

benturan antara perdagangan internasional dengan ketentuan peraturan 

domestik. Selain itu, peraturan perdagangan internasional merupakan 

kebutuhan negara untuk mencapai keamanan, prediktabilitas, dan pemerataan 

untuk negara maju dan negara berkembang dalam hubungan ekonomi 

internasional.
11

  

Dengan menguntungkan situasi dan pemikiran diatas, maka dari itu 

pada tahun 1995, dibentuklah suatu Organisasi Perdagangan Dunia atau yang 

lazim disebut World Trade Organization (WTO). Organisasi ini bertujuan 

untuk memastikan terciptanya persaingan yang sehat (fair competition).
12

 

Pendirian WTO ini dimaksudkan antara lain untuk membangun sistem 

perdagangan multilateral yang terintegrasi, viable dan bertahan lama.
13

 Negara 

Indonesia telah bergabung menjadi anggota WTO yang dapat dilihat pada 

ratifikasi Convention Establishing the World Trade Organization yang 

disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement 

Establishing the World Trade Organization. 

Perdagangan bebas lintas negara telah mendorong persaingan yang 

semakin ketat dan hal ini membuat banyak negara menyadari bahwa inovasi 

dan kreativitas sangat berpengaruh dalam dunia pelaku usaha. Kreativitas 
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manusia yang muncul sebagai aset intelektual telah lama memberi pengaruh 

signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-

penemuan dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni.
14

 Bertolak dari 

pemahaman tersebut, muncul sebuah bentuk penghargaan khusus terhadap 

karya intelektual manusia dan hak yang muncul dari karya itu, yaitu konsep 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mulai berkembang. 

HKI adalah suatu hak eksklusif kepada setiap orang terhadap hasil 

kreasi dari pemikiran yang berupa penemuan baru, karya sastra dan karya-

karya seni, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.
15

 

HKI memiliki dua aspek utama, yaitu (1) proses dan produk ini meliputi 

berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi 

dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan 

hasil dari proses kreativitas manusia lewat cipta, rasa, dan karsanya; (2) Karya 

cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau 

penemunya.
16

  

Konsep kepemilikan HKI lahir dari pemikiran John Locke, seorang 

filosof Inggris pada abad ke-16. Menurut pandangannya, hak milik merupakan 

salah satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, dimana setiap 

orang secara ilmiah mempunyai hak untuk memiliki segala potensi yang 
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melekat pada diri pribadinya dan seluruh kerja yang dihasilkannya.
17

 Adapun, 

ide atau kreasi yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia memiliki 

nilai ekonomi yang menjadikan karya yang dihasilkan bernilai atau memiliki 

aspek komersial. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Mac 

Keought Stewart, “Intellectual property is generic term for various rights and 

bundels of right which the law accord for the protection of creative effort, or 

more especially, for the protection for economic investment of creative 

effort.”
18

 Jadi, pada HKI terdapat dua hak khusus, yaitu hak ekonomi 

(economic right) dan hak moral (moral right), disamping adanya fungsi 

sosial.
19

 

Pengakuan dan penghargaan terhadap HKI mendorong negara-negara 

memberikan perlindungan hukum di ranah tersebut. Perlindungan diberikan 

terhadap hasil karya penemu atau pencipta dari pihak lain yang secara tidak sah 

menggunakan atau memanfaatkan hasil karyanya dan juga terhadap 

kepentingan ekonomi dari hasil temuan ataupun karya cipta penemu atau 

pencipta.
20

 Selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memberikan 

rangsangan untuk menghasilkan temuan atau karya cipta yang lebih inovatif.
21

 

Pandangan tersebut sejalan dengan Pasal 7 dalam Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang adalah salah satu agenda 

WTO yang memiliki peran vital dalam mengatur permasalahan HKI terkait 
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perdagangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan 

HKI bertujuan mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran 

teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna 

pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan 

ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.  

Pergerakan perdagangan lintas negara menimbulkan efek dimana 

banyak negara merasa memerlukan perlindungan terhadap HKI yang skalanya 

tidak lagi hanya di dalam negeri, tetapi juga berskala global. Pada tingkat 

global, upaya untuk melindungi HKI dari segi perdagangan telah banyak 

dilakukan oleh banyak negara melalui negoisasi perdagangan internasional. 

Akhirnya, impian untuk mengangkat konsep HKI tersebut nyata terwujud 

dalam agenda WTO pada TRIPs tersebut.  

TRIPs merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari WTO yang telah 

diratifikasi oleh 150 (seratus lima puluh) lebih negara di dunia. Pada mulanya 

sebelum perjanjian ini disetujui, muncul perdebatan yang sengit mengenai 

perlindungan HKI di Putaran Urugay (Urugay Round). Hal ini terjadi karena 

adanya perbedaan kepentingan antara kelompok negara berkembang dan 

negara maju dimana masing-masing memiliki kepentingan nasional yang harus 

diperjuangkan.  

Perlu diakui bahwa sebagian besar pemegang atau pemilik HKI di 

dunia berasal dari negara-negara maju, sehingga draft TRIPs yang diusulkan 

pun lebih condong kepada pemilik atau pemegang HKI. Bagi negara 

berkembang, TRIPs hanyalah dilihat sebagai alat proteksionisme dari negara-
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negara maju yang memanfaatkan pasar di negara-negara berkembang. 

Perlindungan HKI antar negara berkembang dan negara maju harus berjalan 

dengan seimbang, sehingga peraturan dalam TRIPs tidak timpang dan hanya 

membela kepentingan negara maju, namun juga mengakomodir kepentingan 

negara berkembang.  

Kemudian pada perundingan sidang Juli 1991 telah dibedakan upaya 

untuk lebih mendekatkan posisi antara setiap negara dan terutama antara posisi 

negara berkembang dengan negara maju di lain pihak.
22

 Pada akhirnya, pada 

tanggal 15 April 1994 hasil akhir perundingan persetujuan TRIPs telah dicapai 

kesepakatan.  

Dengan adanya TRIPs, perjanjian ini telah mengukuhkan penegakan 

hukum yang lebih ketat dan memperluas ruang lingkup perlindungan HKI dari 

perjanjian internasional sebelumnya yang diprakarsai oleh World Intellectual 

Property Organization (WIPO), seperti Berne Convention, Paris Convention, 

Rome Convention dan Washington Treaty.
23

 Adapun penerapan perlindungan 

HKI oleh negara anggota WTO tidak terlepas dari prinsip-prinsip General 

Agreement of Tariffs and Trade (GATT) yang berlaku, yaitu:
24

 

1) Prinsip national treatment 

Berdasarkan prinsip ini semua negara wajib memberikan perlindungan 

terhadap pemilik HKI dari warga negara yang bersangkutan, mencakup hal-

hal yang mempengaruhi keberadaan, perolehan, lingkup, pelaksanaan dan 
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penegakan HKI; secara keseluruhan serta hal-hal yang dapat 

mempengaruhi penggunaan HKI. 

2) Prinsip most favoured nation 

Semua keuntungan, kemanfaatan atau perlakuan istimewa yang diberikan 

kepada pemilik HKI dari warga negara lain seketika tanpa syarat diberikan 

pula kepada pemilik HKI dari warga negara seluruh anggota WTO atau 

dengan kata lain semua perlakuan yang diberikan oleh negara anggota 

kepada HKI asing harus sama tanpa perbedaan atau non diskriminasi.  

3) Prinsip transparansi 

Peraturan dan undang-undang serta putusan yudisial akhir serta peraturan 

administrative dari perlakuan umum, yang diberlakukan di negara anggota 

sehubungan dengan permasalahan pokok pada persetujuan (kegunaan, 

cakupan, akuisisi, pemberlakuan dan pencegahan penyalahgunaan HKI) 

harus diumumkan, atau apabila pelaksanaan pengumuman tersebut tidak 

dapat dibuat secara umum, dalam bahasa Nasional, dalam cara 

memungkinkan pemerintah dan pemegang HKI bekerjasama.  

Dapat dijelaskan secara sederhana bahwa TRIPs merupakan pilar 

utama yang mengikat negara-negara anggota WTO dalam melindungi HKI 

secara internasional. Terdapat 7 (tujuh) cabang hukum yang dianggap sebagai 

bagian dari HKI dalam TRIPs, yaitu antara lain: Hak Cipta, Merek, Paten, 

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas 

Tanaman. Setiap anggota WTO yang telah menandatangani perjanjian TRIPS 

diwajibkan menyesuaikan perundang – undangan domestiknya di bidang HKI 
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dengan standar minimum yang telah diatur dalam TRIPs.
25

 Oleh karenanya, 

masing-masing negara anggota menetapkan aturannya masing-masing untuk 

mengamankan praktik dagang tersebut dari pelanggaran HKI, baik pidana 

maupun perdata.
26

  

Di samping itu, TRIPs juga menyediakan peraturan tentang 

mekanisme penyelesaian sengketa yang bertugas menyelesaikan perselisihan 

antarnegara tentang permasalahan HKI yang diatur di bawah lingkup kerja 

WTO
27

, melalui Dispute Settlement Body (DSB), dan juga bagi negara yang 

dirugikan diberikan hak untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang 

perdagangan secara silang (cross-retaliation)
28

. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketentuan hukum-ketentuan hukum yang diatur dalam TRIPs sebagai kategori 

hukum internasional yang „hard law‟ karena ketentuan dalam perjanjian TRIPs 

mengandung kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh negara-negara 

anggota WTO.  

Sebagai negara anggota WTO yang telah menandatangani TRIPs, 

Indonesia dituntut untuk mematuhi dan menaati segala ketentuan HKI yang 

terdapat dalam perjanjian tersebut. Hal ini tentunya membawa implikasi bagi 

Indonesia, mengingat bahwa persetujuan TRIPs kepada para pesertanya 

menggunakan prinsip kesesuaian penuh (full compliance) sebagai salah satu 
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syarat minimal para peserta. Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban untuk 

menyesuaikan ketentuan atau standar HKI yang terdapat dalam TRIPS dengan 

peraturan domestiknya. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaan sistem HKI 

yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang 

hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh 

administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang 

HKI.29 

Saat ini, Indonesia telah mempunyai perangkat peraturan perundang-

undangan di bidang HKI yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam TRIPS. Peraturan yang 

dimaksud mencakup: (1) Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1987 yang 

diganti menjadi UU No. 12 Tahun 1997 kemudian UU No. 19 Tahun 2002 

sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

(2) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; (3) UU 

No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; (4) UU No. 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri; (5) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu; (6) UU No. No. 6 Tahun 1989 yang diubah menjadi UU No. 

13 Tahun 1997 selanjutnya diubah lagi menjadi UU No. 14 Tahun 2001 

sebagaimana diganti menjadi UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; dan (7) 

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai 

pengganti UU No. 21 Tahun 1961, UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 

1997, dan UU No. 15 Tahun 2001. Sejalan dengan berbagai undang-undang 

                                                           
29

 Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Kebijakan Pemerintah 

dalam Perlindungan HaKI dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum, (Jakarta, 

2007), hal. 3 
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tersebut, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional di bidang 

HKI, seperti Paris Convention, Berne Convention atau WIPO.  

Dalam konteks HKI, peranan merek tak dapat dipisahkan dari 

kegiatan perdagangan. Nilai ekonomis merek timbul dari penggunaanya dalam 

kegiatan perdagangan.
30

 Melalui merek, para pelaku usaha dapat melindungi, 

memelihara dan memberikan jaminan kualitas atau mutu atas barang dan/ atau 

jasa yang dihasilkan serta mencegah persaingan usaha tidak sehat dari pelaku 

usaha lain yang hendak merusak reputasinya. Perlindungan hukum atas merek 

diberikan agar sedapat mungkin secara seimbang melindungi kepentingan 

semua pihak yaitu, pemilik merek (produsen atau pedagang) dan konsumen 

atau masyarakat pada umumnya.
31

  

Perlu diketahui, salah satu praktik perdagangan internasional terkait 

HKI yang masih menjadi permasalahan hingga saat ini adalah isu impor paralel 

(parallel importation). Kegiatan impor paralel terjadi ketika importir 

memasukkan produk asli ke suatu negeri dan menjual barang tersebut dengan 

harga yang lebih murah daripada produk sama yang dijual oleh pemilik atau 

pemegang HKI.  Praktik tersebut hingga sekarang masih diperdebatkan dan 

tergolong abu-abu, karena belum ada ketentuan yang mengatur rincian dengan 

jelas mengenai impor paralel dalam TRIPs. Beberapa negara maju seperti 

Amerika Serikat, Jepang, Inggris dan lain sebagainya telah menerapkan aturan 

impor paralel ini dalam negaranya. Bagi negara–negara berkembang, aturan 

                                                           
30

 Suyud Margono, op.cit., hal 45 
31

 Ibid., hal. 50 
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impor paralel menjadi penting diperhatikan karena tingkat perkembangan 

ekonomi dan posisi relatifnya dalam persaingan internasional.
32

  

Terkait praktik tersebut, terdapat argumen yang mengatakan bahwa 

pemegang HKI seharusnya mendapatkan keuntungan penuh dari produknya 

untuk mendapatkan insentif agar lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, dengan 

adanya praktik impor paralel, pemegang atau pemilik HKI dikenakan biaya 

yang lebih besar dalam memasarkan produk mereka dibandingkan dengan 

importir paralel.
33

 Biaya-biaya tersebut meliputi pula biaya garansi, biaya 

asuransi dan kepatuhan keselamatan, biaya untuk menangani keluhan dan 

masalah pelanggan. Pada umumnya importir paralel tidak mengenakan biaya 

ini pada produk mereka sehingga mereka dapat menjual produk lebih murah 

daripada pemilik atau pemegang HKI.  

Sebaliknya, terdapat juga pandangan bahwa tanpa adanya impor 

paralel, maka pemilik atau pemegang HKI dapat mematok harga yang tinggi 

atas produk mereka di pasar. Selain itu, karena produk dari pemilik atau 

pemegang HKI harus bersaing dengan produk impor paralel yang dijual lebih 

murah, maka praktik ini dapat mematahkan diskriminasi harga antar pasar yang 

didominasi oleh produsen asing.
34

 

Di Indonesia, apabila melihat pada Pasal 167 huruf a UU Republik 

Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), dapat dikatakan 

bahwa impor paralel atas produk farmasi yang dilindungi oleh regulasi tersebut 

dapat dianggap sebagai perbuatan yang legal dengan pembatasan tertentu. Hal 

                                                           
32

 Hukum Online, “Apakah Impor Paralel dikenal dalam sistem Hukum Indonesia?”, loc.cit. 
33

 Rothnie W.A., Parallel Imports, (London: Sweet and Maxwell, 1993), hal. 564 
34

 Ibid., hal. 567 
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ini dikarenakan singgungannya dengan kepentingan umum (public order), 

dimana adanya kebutuhan atas obat murah dan terjangkau oleh masyarakat 

terkait masalah kesehatan. Sebab itu, praktik impor paralel diperkenankan 

sepanjang dilakukan dengan prosedur yang sah dan adanya pembuktian bahwa 

target impor paralel bersangkutan harganya relatif mahal dibandingkan dengan 

produk yang sama di pasar internasional.
35

  

Berbeda dengan impor paralel dalam paten, isu impor paralel di 

Indonesia kerap dihubungkan dengan pelanggaran merek, dimana barang-

barang yang diperoleh dari luar negeri secara sah, kemudian dibawa masuk ke 

Indonesia untuk tujuan komersial, tanpa sepengetahuan dan persetujuan 

pemegang lisensi yang sah atas merek produk tersebut di Indonesia.
36

 Dalam 

kehidupan sehari-hari, kerap kali ditemukan produk yang sama dengan merek 

yang sama namun dijual dengan harga yang lebih murah. Obyek yang diimpor 

pun juga bukan barang palsu, melainkan produk asli dan produk impor paralel 

ini pada umumnya tidak memiliki garansi resmi dari distributor pemegang 

lisensi merek yang bersangkutan atau pemilik merek. Hal ini terjadi karena 

tindakan impor yang dilakukan atas barang-barang tersebut tidak melalui jalur 

yang legal. Barang yang dijual bukanlah barang palsu, tetapi isu HKI yang 

mengemuka adalah tidak adanya izin mengimpor yang sah dari pemilik merek 

yang sah ataupun dari pemberi/penerima lisensi.
37

  

                                                           
35
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 Amirul Mohammad,  “Impor Paralel dalam Hukum Merek Indonesia” (Yuridika Vol. 30 No. 2, 

Mei-Agustus 2015), hal. 238 
37

 Veroima Sinaga dan Kurnia Toha, Analisis Praktik Impor Paralel dan Pemberian Exclusive 

Distribution Agreement antara PT. Modern Photo Tbk dan PT. International Photographic 



 
 

17 

Permasalahan impor paralel dan sengketa merek dalam HKI tidak 

dapat dilepaskan dari doktrin exhaustion right dan first sale rule. Prinsip 

exhaustion secara terbuka diatur ketentuannya dalam Pasal 6 TRIPs yang 

berbunyi demikian: 

“For the purpose of dispute settlement under this agreement, subject 

to the provision of article 3 and 4, nothing in this agreement shall be 

used to address the issue og the exhaustion of intelectual property 

right.” 

Doktrin exhaustion menjelaskan bahwa tersedianya produk bermuatan HKI 

yang sah di pasar global dianggap sudah selesai dari keterkaitannya dengan 

pemegang merek setelah dilakukannya penjualan pertama (first sale rule). Pada 

intinya bahwa hak eksklusif yang dinikmati pemegang merek hanya sampai 

pada penjualan produk itu sendiri dan pemegang merek tidak memiliki kontrol 

lagi terhadap jalur distribusi yang ditempuh oleh konsumen setelah pembelian 

tersebut, kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian lisensinya.
38

 Namun, 

tidak semua perjanjian lisensi, baik eksklusif maupun non-eksklusif 

mensyaratkan adanya kontrol distribusi ini. 
39

 

Dampak yang terjadi akibat praktik impor paralel yaitu adanya variasi 

harga terhadap produk barang yang sama di beberapa negara dalam 

perdagangan internasional. Ditambah lagi, impor paralel ini memotong harga 

dari distributor resmi dalam negeri melalui penjualan produk dengan harga 

                                                                                                                                                               
Supplies/PD Star Photographic Supplies berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Tesis, Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 2014, hal. 3 
38

 Amirul Mohammad, op.cit., hal. 240 
39
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yang lebih rendah.
40

 Keuntungan terbesar dirasakan oleh konsumen karena 

persaingan harga tersebut menurunkan harga produk di dalam pasar sehingga 

mereka dapat membeli produk asli dengan harga yang murah.  Pemegang 

lisensi merek pun tidak memiliki monopoli atas produk barangnya, sehingga 

dapat membuat para pelaku usaha menciptakan persaingan usaha yang sehat.  

Namun, perlu diingat juga bahwa efek impor paralel dalam merek 

juga memiliki dampak negatif.  Menurut perkiraan dari International 

Trademark Association, miliaran dolar pendapatan per tahun hilang untuk 

transaksi impor paralel di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, bersama 

dengan kemungkinan kerusakan lainnya, seperti pengalaman konsumen atau 

produk yang memiliki konotasi negatif yang merusak goodwill dan reputasi 

dari merek tersebut, munculnya isu seputar perlindungan konsumen, integritas 

produk, serta layanan dan jaminan.
41

 Konsumen yang tidak menyadari telah 

membeli produk tidak resmi tidak memiliki kepastian atas kualitas produk yang 

dibeli, jaminan, atau layanan resmi atau penggantian komponen dan ketika 

produk tak berfungsi atau rusak, konsumen akan menyalahkan pemilik atau 

pemegang merek, yang pada akhirnya akan mencemarkan citra kualitas produk 

tersebut.
42

 

Sejak tahun 1996, praktik impor paralel sudah menjadi salah satu isu 

penting di Indonesia. Pada tahun itu, terkait perihal merek, banyak suku cadang 

                                                           
40

 Agung Budilaksono, “Sekilas Aktivitas Impor Paralel di beberapa Belahan Dunia”, 

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/19705-sekilas-

aktivitas-%E2%80%9Cimpor-paralel%E2%80%9D-di-beberapa-belahan-

dunia?PageSpeed=noscript> , diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 
41

 Ibid.  
42

 Philip R. Cateora, John L. Graham, Pemasaran Internasional 2, Edisi 13, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2007), hal. 292  

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/19705-sekilas-aktivitas-%E2%80%9Cimpor-paralel%E2%80%9D-di-beberapa-belahan-dunia?PageSpeed=noscript
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/19705-sekilas-aktivitas-%E2%80%9Cimpor-paralel%E2%80%9D-di-beberapa-belahan-dunia?PageSpeed=noscript
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/19705-sekilas-aktivitas-%E2%80%9Cimpor-paralel%E2%80%9D-di-beberapa-belahan-dunia?PageSpeed=noscript


 
 

19 

resmi dengan merek dagang asli telah diimpor oleh distributor resmi produk 

yang sama. Dikarenakan distributor resmi menjual produk mereka dengan 

harga tinggi, pedagang lainnya melakukan upaya untuk menemukan sumber 

lain yang dapat menawarkan produk yang sama lebih murah namun asli.
43

 

Adapun barang yang dibeli oleh pengecer tersebut berasal dari negara ketiga, 

yaitu Belanda dan Jerman lalu melalui Singapura, Hongkong dan Amerika 

Serikat yang diimpor ke Indonesia dan dijual sebesar 20% (dua puluh persen) 

di bawah harga produk resminya.  

Di samping itu, praktik impor paralel terhadap barang elektronik juga 

kerap terjadi, seperti Video Cassete Disk (VCD) players, Digital Video Disk 

(DVD) players, televisi, Air Conditioner (AC), dan lain lain.  

Menyusul deregulasi impor mobil pada awal tahun 2000, yang pada intinya 

memudahkan impor mobil completely built up (CBU), impor paralel mobil 

CBU telah menjadi hal yang biasa. Distributor eksklusif pemilik merek dagang 

asing harus bersaing dengan importir paralel yang bisa menawarkan mobil 15% 

(lima belas persen) lebih murah daripada yang dijual oleh distributor 

eksklusif.
44

  

Permasalahan yang kemudian timbul adalah keterkaitan doktrin 

exhaustion dan first sale rule terhadap praktik impor paralel dan apabila 

ditinjau dari hukum merek di negara Indonesia, bagaimana regulasi negara ini 

menangani praktik impor paralel tersebut. Sebab dari itu, berdasarkan hal-hal 

yang dikemukakan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian 
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tentang: “ANALISIS YURIDIS PRAKTIK IMPOR PARALEL DALAM 

PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN HUKUM MEREK 

DI INDONESIA.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana doktrin exhaustion dan first sale rule apabila dikaitkan 

dengan regulasi praktik impor paralel?  

1.2.2 Bagaimana regulasi hukum Merek di Indonesia mengatur mengenai 

praktik impor paralel?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penulisan karya tulis ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui, menelusuri dan menganalisis doktrin exhaustion 

dan first sale rule yang dikaitkan dengan regulasi praktik impor parallel. 

1.3.2 Untuk mengetahui, menelusuri dan menganalisis regulasi praktik impor 

paralel berdasarkan regulasi hukum Merek di Indonesia; 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari karya tulis terbagi menjadi dua, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dimaksudkan untuk memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum HKI di bidang 

merek dalam kaitannya dengan praktik impor paralel berdasarkan 

kerangka ketentuan perundang-undangan merek di Indonesia.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pemegang hak atas merek, pelaku usaha dan 

penegak hukum dalam memahami ketentuan-ketentuan perundang-

undangan hukum merek yang berlaku di Indonesia terkait praktik 

impor paralel, dan memberikan solusi atas permasalahan praktik 

tersebut, serta  memberikan referensi atau acuan bagi peneliti 

maupun masyarakat yang berminat meneliti. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab, masing – masing bab 

tersebut memiliki beberapa sub – sub bab tersendiri. Pembagian bab tersebut 

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab I berisi latar belakang timbulnya masalah dalam topik penelitian, dimana 

penulis menguraikan mengenai fakta-fakta atau data-data yang telah ada 

sebagai awal penelitian untuk topik yang dibahas. Bagian latar belakang ini 
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memuat pula tentang alasan mengapa isu yang diangkat menjadi penting untuk 

diteliti dan dampak apabila permasalahan tersebut dibiarkan. Kemudian, 

dilanjutkan dengan perumusan masalah yang berkaitan dengan latar belakang, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, serta 

yang terakhir adalah bagian sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, penulis membagi tinjauan pustaka menjadi 2 (dua) sub bahasan 

yaitu landasan teoritis dan konseptual yang dimana kemudian akan diuraikan 

secara garis besar mengenai teori – teori yang berkaitan dengan topik 

penelitian ini.  

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, 

prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis, pendekatan yang 

digunakan, dan hambatan – hambatan yang penulis temui serta 

penanggulangan terhadap hambatan tersebut. Pada umumnya, bab ini 

menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

berdasarkan topik yang penulis bahas dalam skripsi. 
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BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisis yang 

diperoleh dari bahan – bahan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah 

dalam penelitian ini.  

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi 

kesimpulan dan saran. Pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa 

hal yang menjadi intisari dari jawaban permasalahan yang dipaparkan 

sebelumnya dengan disertai oleh saran yang analitis dan perskriptif dari 

penulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




