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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Landasan Konseptual 
1. Tinjauan Umum Impor Paralel 
a. Definisi Impor Paralel Secara Umum 

Istilah “impor paralel” mengacu pada barang yang diproduksi dan dijual 

secara legal yang kemudian selanjutnya diekspor. Impor paralel merupakan 

produk asli yang diimpor dari negara lain tanpa adanya izin dari pihak pemilik 

kekayaan intelektual. Impor paralel disebut juga sebagai “produk abu-abu” atau 

“gray product”  dan sering kali terlibat dalam permasalahan yang berkaitan 

dengan perdagangan internasional dan HAKI.1 Sebenarnya tidak ada suatu unsur 

yang dapat menggambarkan bahwa produk tersebut “abu-abu” sebab produk yang 

diimpor tersebut merupakan produk asli. Hanya saja yang dimaksud dengan “abu-

abu” dalam istilah ini ialah berkaitan dengan jalur distribusi dimana 

produk/barang-barang ini sampai ke negara pengimpor. Dasar dari kegiatan impor 

paralel ialah konsep atau prinsip exhaustion right dan doktrin penjualan pertama 

(first sale). Yang dimana menurut doktrin first sale pemilik HAKI akan terlepas 

atau kehabisan hak kontrol terhadap produk/barang-barang yang telah dijualnya, 

berarti habisnya hak kekayaan intelektual, menurut konsep ini pada saat suatu 

produk pertama kali diluncurkan atau dikeluarkan di pasar dalam yurisdiksi 

tertentu, maka di negara yang bersangkutan tersebut barang-barang tersebut resmi 

dapat diperdagangkan tanpa adanya persetujuan dari pemilik merek atau lisensi 

merek terkait. Sebab dengan begitu berarti pemilik HAKI telah melepaskan HAKI 

yang melekat pada barang-barang yang sudah dijual ketika mereka telah 

meletakkan barang tersebut di suatu pasar. Akan tetapi terkait dengan hal ini ada 

bebarapa negara yang mengizinkannya dan ada negara yang melarang perbuatan 

demikian. Kegiatan impor paralel harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-

peraturan serta prosedur impor secara umum yang berlaku didalam suatu negara 

tertentu.

 
1 Wikipedia, “Parallel Import” https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_import, diakses 19 Des 
2019. 
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  Impor paralel pada dasarnya mengacu kepada barang-barang bermerek 

yang diimpor kedalam suatu pasar dan dijual di pasar tersebut dengan tanpa 

persetujuan pemilik merek dagang yang ada di pasar bersangkutan. Barang-barang 

bermerek yang diimpor dalam kegiatan impor paralel merupakan barang-barang 

yang telah diproduksi langsung oleh atau dibawah lisensi oleh pemilik merek, 

maka dari itu barang-barang yang diperdagangkan tersebut tidaklah barang palsu. 

Mereka mungkin telah diformulasikan atau dikemas kembali untuk yurisdiksi 

tertentu dan kemudian diimpor kembali ke yurisdiksi yang berbeda dari yang 

dimaksudkan oleh pemilik merek itu sendiri. Jadi barang tersebut oleh para pelaku 

impor paralel diperoleh melalui jalur distribusi yang legal secara hukum namun 

didapatkan dari pemegang lisensi yang sah dengan harga lebih murah daripada 

memperoleh langsung dari pihak pemegang HAKI dan dilakukan diluar 

sepengetahuan pemilik HAKI. 2  Untuk itu hal ini menimbulkan kesenjangan 

antara keuntunganya yang didapatkan oleh pelaku usaha impor paralel dengan 

pemilik HAKI maupun pemegang lisensi sah terhadap HAKI yang bersangkutan.  

b. Tinjauan Umum Prinsip Exhaustion 

Seorang akademisi asal Jerman yakni Joseph Kohler telah 

memperkenalkan “Exhaustion Principle” atau yang dikenal dengan prinsip 

“Keletihan” atau pelepasan hak yang digunakan dalam konteks HAKI. Dan 

kemudian prinsip ini diterapkan oleh Mahkamah Agung Jerman. Doktrin atau 

prinsip exhaustion ini dikenal juga sebagai doktrin penjualan pertama, yang 

menyatakan bahwa begitu pemegang hak paten merilis produk yang dipatenkan 

tersebut kedalam suatu aliran perdagangan dengan menjual atau mengizikan 

produk tersebut untuk dijual maka dengan itu hak hukumnya telah habis atau 

selesai untuk mengendalikan produknya tersebut.3 

Terkait dengan doktrin atau prinsip Exhaustion Right ini diatur dalam 

perjanjian TRIPS. Perjanjian TRIPS ini merupakan bagian dari perjanjian WTO 

yang mewajibkan negara anggotanya untuk membuat peraturan hukum terkait 

 
2 Matsushita et al,” The World Trade Organization: Law, Practice and Policy (2nd edition Oxford 
International Law Library, 2006)”, hal.702. 
3 Kumar Salva Raghuvanshi, “Parallel Import in Relation to Patent and Trademark” , National 
Law School of India SSRN, 2016, hal 4. 
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dengan HAKI di negara masing-masing.4 Jadi pada pasal 6 perjanjian TRIPS 

terdapat dasar hukum prinsip exhaustion right yang berbunyi sebagai berikut : 

“For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to 
the provision of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to 
address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.“5 

 
Terjemahan : 

“Untuk tujuan penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian ini, tunduk 

pada ketentuan Pasal 3 dan 4 tidak ada dalam Perjanjian ini akan digunakan untuk 

mengatasi masalah habisnya ha katas kekayaan intelektual“  

Menurut pasal 6 dalam perjanjian TRIPS ini jelas menunjukkan bahwa 

masalah terkait dengan exhaustion atau pelepasan HAKI telah dipertimbangkan, 

tetapi tidak ada consensus atau kompromi yang dapat dicapai. Dan yang jelas pada 

pasal 6 perjanjian TRIPS menyarankan kepada setiap negara anggotanya untuk 

menetapkan sendiri Undang-Undang mengenai exhaustion atau pelepasan HAKI 

oleh badan legislatif dan atau pengadilan setempat.6 

Munculnya kegiatan impor paralel sesungguhnya dibangun berdasarkan 

prinsip habisnya hak kekayaan intelektual atau yang disebut sebagai exhaustion 

right. Ungkapan “habisnya hak kekayaan intelektual” atau “exhaustion of 

intellectual property rights” berarti bahwa pemegang hak kehilangan hak untuk 

memegang kendali terkait penjualan kembali barang yang dilindungi tersebut. 

Seketika barang yang bersangkutan dipasarkan untuk pertama kali oleh pemilik 

HAKI (langsung olehnya atau dengan persetujuannya), maka ia tidak dapat 

menolak barang tersebut beredar dipasaran untuk selanjutnya. Pada saat inilah 

haknya dianggap telah habis atau “exhausted”. Prinsip seperti ini juga dikenal 

dengan “first-sale doctrine” yakni doktrin penjualan pertama yang menentukan 

waktu ketika pemilik hak kehilangan hak untuk mengontrol penjualan kembali 

atas barang-barang yang dilindung oleh HAKI tersebut. 

 
4 Risa Amrikasari, “Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-
dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/, diakses 25 Des 2019. 
5 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, PART I General 
Provisions and Basic Principles, Article 6 
6 http://www.sughrue.com/files/Publication/51080ce5-5e07-415e-98eb 
1ee3b141aca9/Presentation/PublicationAttachment/bb332de0-2005-48be-b0f4 
1f5a991feabc/par_imports.htm,diakses 29 Des 2019. 
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Tanpa adanya doktrin exhaustion right  pemegang HAKI akan terus 

menerus dapat melakukan kendali/kontrol atas penjualan, transfer ataupun 

distribusi maupun penggunaan terhadap barang yang bersangkutan dan memiliki 

pegangan pada hubungan komersial.7 Alasan atau dasar pemikiran atas adanya 

doktrin ataupun prinsp “exhaustion right” ini adalah sangat sederhana. Dari sudut 

pandang ekonomi pemilik hak menerima sejumlah uang atau pendapatan dari 

penjualan pertama barang/produk, sehingga hal tersebut menjadi tidak pantas atau 

tidak tepat bahwa pemilik hak terus menerima sejumlah pendapatan tersebut 

(misal, royalti) di masa yang akan datang seterusnya pada setiap perubahan 

properti dari barang yang sama. Begitu juga dari perspektif hukum, tentunya 

pendaftaran hak paten maupum merek dagang yang memberikan pemiliknya hak 

eksklusif untuk mengeksploitasi hasil penemuan, merek dagang mewah maupun 

karya seni, akan tetapi tidak termasuk barang secara fisik, oleh karenanya dapat 

dijual kembali secara bebas.8  

Pada dasarnya memang sebuah kepemilikan HAKI ialah bertujuan untuk 

melindungi suatu produk tertentu, namun dalam hal ini berbeda dengan 

kepemilikan atas suatu produk/barang itu sendiri. Suatu hasil HAKI atau asset atas 

suatu HAKI tersebut itu beredar dimana saja dan kekayaan intelektual tersebut 

selalu tergabung atau termasuk dan selalu hadir pada setiap produk/barang secara 

fisik yang terlindungi oleh HAKI. Misalnya, sebuah penemuan yang dipatenkan 

meliputi sebuah telepon seluler yang baru dan asli yang akan dimasukkan kedalam 

setiap barang yang diproduksi dan dijual oleh pihak yang mematenkan atau 

pemegang paten dan kemudian telepon seluler seperti yang telah dipatenkan 

tersebut seharusnya dengan bebas beredar dipasar, kemudian mendatangkan 

perubahan yang lebih lanjut dalam kepemilikan barang tersebut secara fisik. Oleh 

karena itu exhaustion right merupakan langkah tepat untuk mencegah pemegang 

paten dari tindakan memaksakan haknya untuk melarang penjualan kembali 

telepon seluler yang telah dipasarkan tersebut. Dalam hal ini yang berhak 

dilakukan oleh pemegang paten adalah melarang pihak ketiga dengan tanpa 

persetujuannya untuk memproduksi dan kemudian menjual telepon seluler yang 

 
7 E. Bonadio, “Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International 

Exhaustion be the Next Step?”,City, University of London Institutional Repository, 2011, Hal  1. 
8 Ibid 
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serupa (atau menjual telepon seluler serupa yang belum diluncurkan/dimasukkan 

ke pasar dengan persetujuan atau oleh pemegang paten itu sendiri). Tetapi tidak 

untuk mencegah pihak ketiga dari tindakan menjual kembali telepon seluler 

terkait yang diperoleh dari sumber/distributor yang sah.9 Hal ini juga sama 

berlaku dengan hak merek. 

Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya, perlu diketahui bahwa 

terdapat berbagai macam kategori terkait dengan prinsip exhaustion mengikuti 

yurisdiksi yang berbeda dikarenakan rezim exhaustion ini memiliki implikasi 

yang erat terhadap perdangan internasional.10 Jenis – jenis prinsip exhaustion 

dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yakni national exhaustion, international 

exhaustion, dan regional exhaustion. 11 

Hal tersebut akan lebih mudah dijelaskan dengan menggunakan 

perumpaan sebagai berikut, apabila suatu pemilik HAKI baik itu dalam paten 

maupun merek dagang meregistrasi haknya tersebut pada 2 (dua) negara yang 

berbeda misalkan negara A dan B. Lalu apa yang akan terjadi apabila pemilik 

HAKI tersebut merilis produknya kedalam suatu pasar dengan dengan menjualnya 

pertama kali pada negara A, apakah dengan begitu hak yang ia miliki pada negara 

B akan habis (exhausted). Untuk menjelaskan hal tersebut tergantung pada 

peraturan prinsip exhaustion yang diikuti oleh suatu yurisdiksi atau negara 

tertentu.  

Hal ini apabila yakni negara B menerapkan prinsip national exhaustion 

maka penjualan pertama terkait dengan produk yang dilindungi oleh paten 

maupun hak merek yang dilakukan pada negara A tidak akan berpengaruh pada 

negara B. Dengan begitu ini berarti pemilik HAKI masih dapat mengendalikan 

impor produk atau barang-barang di negara terkait dan haknya tidak akan habis 

sehubungan dengan penjualan di wilayah hukum negara B. Namun hak pemilik 

HAKI habis dalam yurisdiksi domestiknya dan pembeli yang berada dalam 

 
9 Ibid, hal 2. 
10 Kumar Salva Raghuvanshi, “Parallel Import in Relation to Patent and Trademark” , National 
Law School of India SSRN, 2016, hal 5. 
11 E. Bonadio, “Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International 

Exhaustion be the Next Step?”,City, University of London Institutional Repository, 2011, Hal  2. 
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yurisdiksi tersebut dapat terlibat dalam hal penjualan dan pendistribusian kembali 

produk terkait dan tindakan tesebut tidak akan menjadi pelanggaran.12 

Mengenai international exhaustion, melihat dari situasi perumpamaan 

sebelumnya apabila negara/yurisdiksi B menerapkan prinsip international 

exhaustion dalam hal ini penjualan barang yang dipatenkan atau bermerek dagang 

disetiap yuridiksi/negara yang ada didunia (bersamaan dengan negara A) maka 

haknya akan habis dibelahan dunia manapun.13 Terhitung  sejak saat itu setiap 

importir dari negara A bebas untuk mengimpor produk terkait di negaranya dan 

terlibat dalam pasar abu-abu (grey market) untuk menikmati keuntungan dari 

perbedaan harga tanpa merubah kualitas dari produk tersebut.14 Oleh karena itu, 

teori exhaustion berlaku dimanapun adanya first sale atau penjualan pertama 

dilakukan, terlepas dari apakah penjualan pertama terjadi di negara manufaktur 

atau di luar negeri. Alasan yang melatarbelakangi hal tersebut ialah bahwa 

pemengan hak paten ataupun merek telah memiliki kesempatan untuk melakukan 

kontrol atau pendengalian pada saat produk dirilis ataupun penjualan pertama 

dilakukan dan telah menikmati manfaat yang cukup mempertahankan insentif 

untuk berinvestasi dalam upaya kreatif dan karenanya dengan memberikan 

kesempatan kepada pemegang hak paten/merek untuk mengontrol lebih jauh 

terkait dengan penjualan kembali yang dilakukan oleh pembeli asing di negara 

asal produk tersebut dinilai tidak perlu. 

Regional exhaustion merupakan kondisi dimana suatu barang atau 

produk yang dipatenkan atau bermerek dagang yang pertama kali dipasarkan oleh 

pemegang HAKI atau dengan persetujuannya, maka haknya atas produk terkait 

akan habis (exhausted) tidak hanya didalam negeri namun juga dalam 

wilayah/blok regional dan impor paralel dalam wilayah tersebut bukan merupakan 

suatu pelanggaran.15 Uni Eropa merupakan salah satu contoh organisasi yang 

beranggotakan negara-negara eropa yang menerapkan prinsip regional exhaustion 

dan first sale rule. Jadi dalam perihal ini paralel impor dapat dilakukan oleh 

negara-negara anggota suatu perhimpunan tersebut yang berada dalam wilayah 

 
12 Ibid, hal 6. 
13 Ibid, hal 6. 
14 Ibid, hal 6. 
15 Ibid, hal 6. 
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regional yang sama, dan bukan impor paralel dari negara-negara yang bukan 

termasuk dalam anggota wilayah regional tersebut. 

 

2. Tinjauan Umum Hak Merek di Indonesia 

a. Pengertian Merek 

Menurut UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

(untuk selanjutnya disebut dengan UU Merek) Pasal 1 ayat 1 merek adalah suatu 

tanda yang dapat diperlihatkan secara grafis dipergunakan untuk membedakan 

suatu barang dan atau jasa yang diproduksi oleh sebuah badan hukum maupun 

individu dalam kegiatan perdagangan yang dimana tanda tersebut merupakan 

perpaduan dari dua atau lebih unsur nama, huruf, kata, gambar, warna, logo, 

susunan warna, dalam bentuk dua ataupun tiga dimensi, serta suara dan 

hologram16. 

Merek yang dalam bahasa inggris disebut dengan brand yang merupakan 

suatu tanda yang digunakan oleh para pengusaha, para pelaku usaha baik itu 

produsen, ataupun pabrik dan sebagainya pada produk atau barang yang 

diproduksi/dihasilkannya tersebut dengan tujuan sebagai tanda pengenal.17 

Menurut American Marketing Association merek merupakan “ a name, term, a 

sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods 

and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those 

of competitors “ 18, yang berarti merek itu merupakan suatu nama, istilah, tanda, 

symbol, atau desain, atau kombinasi keduanya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau suatu kelompok penjual 

dan untuk membedakannya dari barang/produk-produk para pesaing.19 Begitu 

juga menurut pendapat Aaker yang menyatakan bahwa merek ialah suatu nama 

dan atau simbol yang berbentuk logo, maupun kemasan atau cap yang bersifat 

membedakan bertujuan untuk mengindentifikasi suatu produk baik itu barang 

maupun jasa dari seorang penjual/kelompok penjual.20 Dengan demikian 

 
16 Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No.20 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 
1. 
17 https://id.wikipedia.org/wiki/Merek diakses 2 Jan 2020. 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Ibid 
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berdasarkan pengertian-pengertian mengenai merek diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa merek merupakan suatu ikon, symbol, nama, susunan warna, 

gambar ataupun susunan atas rangkaian tersebut yang dibuat menjadi suatu ciri 

khas suatu produk baik barang maupun jasa yang bertujuan untuk membedakan 

produk-produk tersebut dengan produk sejenis lainnya yang dibuat oleh pelaku 

usaha/produsen pesaing. 

b. Jenis Merek 

Dalam peraturan perundang-undangan tentang hak merek yakni UU No 

20 tahun 2016, merek dibagi menjadi 3 jenis, antara lain:  

a. Merek dagang 

Merek dagang adalah merek yang dipergunakan dalam kegiatan 

perdagangan oleh pelaku usaha terhadap barang yang diperdagangkan berlaku 

juga sebagai tanda pembeda dengan barang serupa lainnya yang diperdagangkan 

tersebut. 21 

b. Merek jasa 

Merek jasa merupakan merek yang digunakan dalam perdagangan jasa 

yang dilakukan pelaku usaha untuk membedakannya dengan jasa serupa lainnya.22 

c. Merek Kolektif  

Merek Kolektif merupakan sebuah merek yang dipergunakan dalam 

sebuah barang ataupun jasa yang diperdagangkan  memiliki kesamaan 

karakteristik terkait ciri umum, sifat dan kualitas serta pengawasannya untuk 

membedakannya dengan produk barang maupun jasa yang sama dengan lainnya.23 

d. Fungsi Merek 

Kedudukan merek menempati posisi yang penting dalam kegiatan 

perdagangan. Merek memiliki fungsi dalam memberikan identitas pada suatu 

produk barang dan atau jasa serta berfungsi menjamin kualitas suatu produk 

tersebut bagi konsumen. Merek tidak semata-mata untuk memberikan identitas, 

atau sekadar sebagai tanda pembenda antara suatu produk dengan produk lainnya. 

Terkait dengan perkembangannya dan peningkatan suatu usaha atau kegiatan 

 
21 Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No.20 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 
2. 
22 Ibid, ayat (3) 
23 Ibid, ayat (4) 
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perdagangan, promosi merupakan suatu hal yang dilakukan oleh perusahaan 

maupun pelaku usaha. Melalui kegiatan ini merek menunjukkan perannya. Sebab 

dalam melakukan promosi tentu ada unsur yang mampu menjelaskan apa serta 

bagaimana produk yang dihasilkan atau diperdagangakan. Dari sudut pandang 

tersebut merek berfungsi sebagai advertising tools dalam dunia perdagangan baik 

jasa maupun barang untuk membantu/mendorong priklanan dan promosi 

produk.24 Oleh karenanya sebagai representatif dari produk barang atau jasa yang 

diperdagangakan dalam kegiatan promosi maupun pemasaran cukup dengan 

menyebutkan mereknya. Promosi menjadi lebih mudah dengan adanya merek 

dalam suatu produk, yakni dengan menampilkan merek dari suatu produk 

tersebut. Jadi merek sebagai sarana promosi dinilai sudah layak dan mampu 

mendeskripsikan dan menunjukkan jati diri mewakilkan produk barang atau jasa 

untuk dipublikasikan. 25 

Selain bertindak sebagai representatif dari produk barang ataupun jasa 

yang diperdagangkan, fungsi dari penggunaan merek ialah menjadi jaminan atas 

kualitas atau mutu yang dihasilkan dari barang maupun jasa yang diperdagangkan 

tersebut. Perbedaan antara suatu produk barang ataupun jasa yang diberi merek 

dengan yang tidak diberi merek dapat mempengaruhi keyakinan konsumen 

terhadap produk barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Melalui merek suatu 

produk barang atau jasa dapat membangun reputasinya atas kualitas yang 

dihasilkan dari produk barang atau jasa yang diproduksi ataupun diperdagangkan.  

Menurut P.D.D26 Dermawan merek memiliki 3 (tiga)  fungsi, yakni : 

1. Fungsi Indikator Sumber, yang berarti merek memiliki fungsi untuk 

menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara resmi pada suatu 

unit usaha dan oleh karenanya berfungsi untuk memberikan indikasi 

bahwa produk itu dibuat secara professional. 

2. Fungsi Indikator kualitas, berarti suatu merek memiliki fungsi sebagai 

jaminan kualitas khususnya dalam kaitannya dengan produk-produk yang 

bergengsi. 

 
24 H Dimas Yogaskara,” Tinjauan Umum Tentang Hak Merek Sebagai  Objek Hak Kekayaan 
Intelektual”, 2017,  repository@unpas.ac.id, hal 39. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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3. Fungsi Sugestif, berarti merek memberikan suatu kesan akan menjadi 

kolektor produk tersebut. 

 

c. Hak Merek 

Merek merupakan salah satu bentuk dari hasil karya intelektual manusia 

yang berasal dari pikiran manusia yang kemudian diekspresikan dalam berbagai 

bentuk. Mengingat peran merek yang penting dalam kegiatan perdagangan 

dewasa ini serta tingginya persaingan usaha yang maka merek yang merupakan 

suatu hasil karya intelektual manusia perlu diberikan perlindungan hukum. 

perlindungan hukum yang diberikan berupa hak merek. Hak merek merupakan 

hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek oleh negara terhadap pemilik 

merek yang terdaftar di daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu untuk 

dipergunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya. Bentuk nyata terkait adanya perlindungan hukum yang 

diberikan negara di Indonesia ialah melalui hak merek yang diatur dalam UU 

Merek. 

Suatu merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum setelah 

didaftarkan oleh pemilik merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 

d. Merek yang Tidak Dapat Didaftar 

Suatu merek untuk dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual harus mempunyai nilai pembeda yang cukup, dalam UU Merek Pasal 

20 telah dijelaskan mengenai suatu merek tidak dapat didaftarkan, berikut bunyi 

pasal tersebut :  

“Merek tidak dapat didaftarkan jika: 

a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 
moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 
b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau 
jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 
c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, 
jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang 
dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang 
dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 
d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau 
khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; 
e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 
f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. 
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Pada pasal 21 dalam UU merek dijelaskan terkait dengan merek-merek 

yang mengalami penolakan, berikut bunyi pasal tersebut : 

 

“(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya dengan : 
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh 
pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis 
yang memenuhi persyaratan tertentu; atau 
d. Indikasi Geografis terdaftar. 
(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut: 
a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, 
foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan 
tertulis dari yang berhak; 
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, 
lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun 
internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau 
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi 
yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan 
tertulis dari pihak yang berwenang. 
(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang   beriktikad tidak baik. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan 
Menteri” 

 
3. Tinjauan Umum Hak Merek di India 

a. Pengertian Merek 

Makna hukum merek dagang di India diatur dalam Undang-Undang  

Merek Dagang, 1999 (untuk selanjutnya disebut dengan UU Merek India). Selain 

memiliki karakteristik penting lainnya dan tanpa karakteristik yang dilarang, 

merek dagang harus menjadi suatu “merek/tanda”. Jadi definisi hukum 

“merek/tanda”  sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) (m) dari UU Merek India, 

mengatakan bahwa tanda termasuk perangkat, merek, titel, label, tiket, nama, 

tanda tangan, kata, huruf, angka, bentuk barang, kemasan atau kombinasi warna 

atau kombinasi apapun dari unsur yang telah disebutkan tersebut.27 Jadi, definisi 

tersebut adalah definisi inklusif dan bukan yang lengkap.  Sehingga apapun dapat 

dianggap sebagai merek jika hal tersebut dapat / mampu merepresentasi atau 

memberikan gambaran secara grafis baik dalam dimensi tunggal atau dua dimensi 
 

27India, Trade Marks Act, 1999, section 2 (1)(m). 
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ataupun dalam tiga dimensi. Jadi, lambang dari suatu perusahaan adalah tanda dan 

bahkan representasi grafis dari kombinasi huruf tertentu, gaya atau kombinasi 

warna yang berbeda pada suatu produk atau dalam suatu nama perusahaan dapat 

diklasifikasikan sebagai merek. 28 

Demikian pula, makna merek dagang telah dijelaskan di Pasal 2 ayat (1) 

(ZB) UU Merek India. Yang dimana bagian ini telah ditafsirkan oleh Mahkamah 

Agung : 

1. Bahwa merek dagang itu akan menjadi tanda. Artinya tidak lain adalah 

tanda sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2 ayat (1) (m) UU Merek 

India ini dapat diklasifikasikan sebagai merek dagang jika memenuhi 

persyaratan tersebut.  

2. Bahwa tanda tersebut harus mampu mewakili grafis. Dengan kata lain, 

jika suatu merek, sama sekali tidak terwakili secara grafis maka itu tidak 

dapat diberikan status sebagai merek dagang.  

3. Bahwa merek tersebut harus mampu menjadi pembeda  antara barang 

dan atau jasa satu orang dengan milik orang lain.  Ini berarti bahwa 

merek harus memiliki karakteristik khusus tertentu baik secara fonetis 

atau struktual ataupun secara visual untuk membuat asosiasi produk yang 

memiliki hubungan dengan merek tersebut yang menandai pemilik 

tertentu atau pengguna yang berwenang tanpa menimbulkan banyak 

kebingungan dalam benak konsumen. Kekhasan seperti itu dapat melekat 

pada kata-kata yang diciptakan atau diperoleh. 

 Singkatnya, dapat dikatakan bahwa secara hukum suatu merek dagang 

haruslah suatu tanda yang dapat diwakili secara grafis dan memiliki karakteristik 

tertentu untuk membuat hubungannya dengan pemilik atau pengguna tanpa 

meyebabkan kebingungan dalam pikiran pembeli yang memiliki kecerdasan rata-

rata dan ingatan yang tidak sempurna. 

 

 

 

 
28Kislay Komal, “Trademark Meaning, Objective and Infringement”  
https://www.setindiabiz.com/learning/trademark-meaning-objective-and-infringement/, diakses 20 
Januari 2020. 
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b. Jenis Merek 

Dibawah hukum Merek India berikut ini adalah jenis merek dagang yang 

dapat didaftarkan29 : 

1. Merek dagang produk, ialah produk-produk yang ditetapkan untuk 

mengidentifikasi barang. 

2. Merek dagang jasa/layanan, adalah merek yang mengidentifikasi layanan 

suatu entitas, seperti halnya merek dagang untuk layanan penyiaran, 

outlet ritel, dan lain sebagainya. Merek-merek yang digunakan dalam 

iklan untuk jasa/layanan. 

3. Merek dagang sertifikasi, adalah merek yang mampu membedakan 

barang atau jasa sehubungan dengan yang digunakannya oleh pemilik 

sehubungan dengan asal, bahan, metode pembuatannya, kualitas atau 

fitur spesifik lainnya. 

4. Merek dagang kolektif, merek yang terdaftar atas nama grup, asosiasi, 

atau organisasi lain untuk penggunaan anggota grup dalam aktivitas 

komersial mereka untuk menunjukkan keanggotaan grup mereka.  

c. Fungsi Merek 

Dibawah  kondisi bisnis modern, merek dagang berfungsi sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi barang dan/atau jasa serta asalnya 

2. Menjamin kualitas produk terkait yang tidak berubah 

3. Mengiklankan suatu barang dan/atau jasa 

4. Menciptakan gambaran/citra untuk barang dan/atau jasa terkait 

 

d. Hak Merek 

Dibawah UU Merek India pemilik dan pengguna atas merek dagang yang 

terdaftar telah diberikan hak dan perlindungan dan juga dalam bentuk perbaikan 

(common law remedy of passing off) tidak hanya untuk merek dagang terdaftar 

tetapi juga untuk merek dagang tidak terdaftar.  Meskipun merek dagang terdaftar 

diberikan pemulihan/perbaikan hukum dibawah Pasal 28 UU Merek India, tetapi 

Pasal 27 ayat (2) UU Merek India juga memberikan pemulihan untuk pengguna 
 

29S.S Bhandari,“Legislation (India Trademark Law)”, Asian Journal of Pharmaceutical Research 
and Development Vol (1) 2013, hal  9. 
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merek dagang yang tidak terdaftar secara sah. Passing off adalah tindakan 

membuat representasi yang salah atau keliru yang cenderung menyebabkan 

seseorang percaya bahwa barang atau jasa itu milik orang lain.30  Passing off 

dalam sistem hukum common law merupakan suatu tindakan kesalahan yang 

paling sering digunakan untuk melindungi nama baik yang melekat pada merek 

dagang yang tidak terdaftar. Tindakan passing off tersedia untuk merek dagang 

terdaftar maupun tidak terdaftar, akan tetapi gugatan terkait dengan pelanggaran 

hanya tersedia untuk merek dagang terdaftar. Jadi sangat menguntungkan bagi 

seseorang untuk mendaftarkan merek dagangnya sebab hal tersebut memberikan 

manfaat dan keunggulann tertentu di pasar yang kompetitif. Hal tersebut tidak 

hanya sekedar melindungi hak tas kekayaan intelektual terkait, tetapi juga akan 

memberikan hak eksklusif tertentu atas merek dagang dan perlindungan dari 

tindakan perdata dan pidana yang dilakukan oleh pihak lawan atau pesaing. Selain 

dari hak untuk menuntut terhadap pelanggaran merek dagang, hak untuk 

mengklaim ganti rugi dan kompensasi juga dapat dilakukan oleh pemilik merek 

dagang. 

e. Merek yang Tidak Dapat Didaftar 

Berikut ialah alasan mutlak terkait dengan penolakan dalam pendaftaran 

merek sesuai dengan UU Merek India yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1): 

1. Merek dagang yang tidak memiliki karakter khusus, yaitu tidak mampu 

membedakan barang dan atau jasa yang satu dengan lainnya; 

2. Merek dagang yang secara eksklusif terdiri dari tanda atau indikasi yang 

dapat berfungsi dalam perdagangan untuk menunjuk jenis, kualitas, 

kuantitas, tujuan yang dimaksudkan, nilai-nilai, asal geografis, atau 

waktu produksi barang atau render layanan atau karakteristik lain dari 

barang atau jasa; 

3. Merek dagang yang secara eksklusif terdiri dari tanda atau indikasi yang 

telah menjadi kebiasaan dalam bahasa saat ini atau dalam praktik 

perdagangan yang nyata dan telah ada sejak lama yang diakui dan 

diterima secara umum. 

 
30 http://www.duhaime.org/LegalDictionary/P/PassingOff.aspx, diakses 20 Jan 2020. 
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 Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dijelaskan, suatu merek tidak boleh didaftarkan 

sebagai merek dagang jika: 

a) bersifat tipu daya untuk menipu publik atau menyebabkan kebingungan; 

b) itu berisi atau terdiri dari masalah apapun yang mungkin menyakiti 

kerentanan agama dari setiap kelas atau bagian warga negara India; 

c) terdiri atau mengandung materi skandal atau cabul; 

d) penggunaannya dilarang berdasarkan Undang-Undang Emblem dan 

Nama (the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 

1950). 

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dijelaskan sebagai berikut: 

Merek tidak boleh didaftarkan sebagai merek dagang jika terdiri dari : 

a) bentuk barang yang dihasilkan dari sifat barang itu sendiri; atau 

b) bentuk barang yang diperlukan untuk mendapatkan hasil teknis; atau 

c) bentuk yang memberi nilai substansial pada barang. 

 

4. Tinjauan Umum Hak Merek di New Zealand 

a. Pengertian Merek 

Definisi merek dalam Undang-Undang Merek Dagang, 2002 New 

Zealand (untuk selanjutnya disebut dengan UU Merek NZ) Pasal 5 yakni merek 

merupakan tanda apapun yang mampu diwakili secara grafis dan membedakan 

barang atau jasa dari yang satu dengan lainnya. 

Merek dan merek dagang adalah istilah yang sering digunakan secara 

bergantian. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai 

“nama, istilah, desain, simbol, atau fitur lain yang mengidentifikasi barang atau 

jasa satu penjual yang berbeda dari penjual lainnya. Istilah hukum untuk merek 

adalah merek dagang”.31 Oleh karena itu merek dagang merupakan konsep 

hukum. Undang-Undang menganggap merek dagang sebagai bentuk kekayaan 

intelektual sementara merek adalah konsep pemasaran yang lebih luas.32 

 

 
31 Magdalena Florek , Andrea Insch, “The Trademark protection of country brands: insights from 
New Zealan”, Journal of Place Management and Development, Emerald Group Publishing Limited 
Vol. 1 No. 3, 2008, hal 293. 
32 Ibid. 
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b. Jenis Merek 

Dalam UU Merek NZ pada Pasal 5 telah terdapat 2 (dua) jenis 

pembagian merek, yakni: 

1. Merek Dagang Sertifikasi 

Merek dagang sertifikasi berarti merek yang mampu: 

a) diwakili secara grafis; dan 

b) membedakan, dalam perdagangan: 

i.barang yang disertifikasi oleh siapa pun sehubungan dengan asal, bahan, cara 

pembuatan, kualitas, ketepatan, atau karakteristik lain dari barang yang tidak 

disertifikasi; atau 

ii.layanan/jasa yang disertifikasi oleh siapa pun sehubungan dengan kualitas, 

akurasi, kinerja, atau karakteristik lain dari layanan yang tidak tersertifikasi. 

2. Merek Dagang Kolektif 

Merek dagang kolektif berarti tanda yang mampu: 

(a) diwakili secara grafis; dan 

(b) membedakan barang atau jasa dari anggota asosiasi kolektif yang adalah 

pemilik tanda dari orang-orang yang bukan anggota asosiasi kolektif. 

c. Fungsi Merek 

Merek berfungsi untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa yang 

unik. Merek merupakan cara yang baik untuk mendekan suatu bisnis dengan 

lainnya. Selain itu merek juga memberi nilai tambah untuk suatu bisnis / barang 

dan atau jasa, yang dapat meningkat seiring berjalannya waktu ketika merek 

tersebut menjadi dikenal dan diakui dipasar.  

d. Hak Merek 

Merek dagang dapat terdiri dari kata, frasa, logo, warna, bau atau bentuk 

atau kombinasi barang-barang tersebut. Merek dagang terdaftar di suatu negara 

berdasarkan aturan negara tersebut, meskipun ada sistem kerja sama 

internasional.33 

Pemilik merek dagang dapat menuntut terkait dengan pelanggaran jika 

seseorang atau perusahaan menggunakan merek yang identik atau mirip dengan 

 
33 Kevin Glover, “You Can’t Register That! Trade Mark Oppositions, 
http://www.iplawyer.co.nz/2016/10/19/trade-mark-oppositions-in-new-zealand/, diakses 22 Jan 
2020. 
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merek dagang terdaftar sehubungan dengan barang dan atau jasa yang 

sama/serupa yang telah terdaftar.  

Terkait dengan hak merek di New Zealand telah diatur dalam UU Merek 

New Zealand, yakni Trade Marks Act, 2002. Dalam peraturan tersebu ttelah hak 

yang melekat pada merek dagang terdaftar pada Pasal 10, yakni: 

(1) Pemilik merek dagang terdaftar memiliki, sehubungan dengan semua atau 

salah satu barang atau jasa sehubungan dengan merek dagang terdaftar, hak dan 

solusi yang diberikan oleh Undang-Undang ini dan, khususnya, memiliki hak 

eksklusif untuk- 

(a) menggunakan merek dagang terdaftar; dan 

(b) mengizinkan orang lain untuk menggunakan merek dagang terdaftar; dan 

(c) menetapkan atau mengirimkan merek dagang terdaftar (baik sehubungan 

dengan niat baik suatu bisnis atau tidak); dan 

(d) memberikan tanda terima yang valid untuk pertimbangan untuk setiap 

penugasan atau transmisi tersebut. 

e. Merek yang Tidak Dapat Didaftar 

UU Merek NZ terdapat peraturan terhadap merek dagang yang tidak 

istimewa/tidak memiliki sifat yang mampu membedakannya dengan yang lain, 

pada Pasal 18 dijelaskan merek yang tidak dapat didaftarkan, yakni: 

(1) Komisaris tidak boleh mendaftar— 

(a) tanda yang bukan merek dagang; 

(b) merek dagang yang tidak memiliki karakter khas  

(c) merek dagang yang hanya terdiri dari tanda-tanda atau indikasi yang 

dapat melayani, dalam perdagangan, untuk menunjuk jenis, kualitas, 

kuantitas, tujuan yang dimaksudkan, nilai, asal geografis, waktu produksi 

barang atau pemberian layanan jasa atau karakteristik barang atau jasa 

lainnya; 

(d)  merek dagang hanya terdiri dari tanda-tanda atau indikasi yang telah 

menjadi kebiasaan dalam bahasa yang berlaku saat ini atau dalam 

perdagangan yang nyata dan telah ada sejak lama yang diakui dan 

diterima secara umum 
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B. Landasan Yuridis  

Penelitian ini adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan 

hukum dalam penulisan ini. Adapun landasan hukum yang digunakan ialah, 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 

a. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, 
nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 
2 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi, dari 2 (dua) atau lebih unsur 
tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang 
atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa .” 

 
b. Pasal  1 ayat (2) yang berbunyi: 

“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 
badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.” 

 
c. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: 

 
“Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 
membedakan dengan jasa sejenis lainnya.” 

 
d. Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi: 

 
“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa 
dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau 
jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau 
badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau 
jasa sejenis lainnya” 

 
e. Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: 

 
“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik 
Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri 
Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” 

 
f. Pasal 1 ayat (18) yang berbunyi: 

 
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak 
lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-
undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.” 
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g. Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi: 
 

“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, 
huruf, angka, sususan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 
dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) lebih unsur tersebut untuk 
membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan 
hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” 

 
h. Pasal 3 yang berbunyi: 

 
“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” 

 
i. Pasal 20 yang berbunyi: 

 
“Merek tidak dapat didaftarkan jika: 
a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 

moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 
b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau 

jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 
c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, 

jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang 
dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang 
dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 

d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau 
khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; 

e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau 
f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.” 

 
j. Pasal 21 yang berbunyi: 
 “(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya dengan : 

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak 
lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis 

yang memenuhi persyaratan tertentu; atau 
d. Indikasi Geografis terdaftar. 

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut: 
a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, 

foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 
persetujuan tertulis dari yang berhak; 

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, 
lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional 
maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 
berwenang; atau 

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi 
yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas 
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 
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(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang   beriktikad tidak baik. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan 
Menteri” 
e. Pasal 42 yang berbunyi: 

 
“(1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk 
menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang 
dan/atau jasa. 
(2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain. 
(3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan 
dikenai biaya. 
(4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri 
dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 
(5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak 
ketiga. 
(6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun 
tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian 
Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa 
Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.” 

 
2. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

Article (6) : 

“For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the 
provision of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address 
the issue of the exhaustion of intellectual property rights.“ 

 
Terjemahan : 

 
“Untuk tujuan penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian ini, tunduk pada 
ketentuan Pasal 3 dan 4 tidak ada dalam Perjanjian ini akan digunakan untuk 
mengatasi masalah habisnya ha katas kekayaan intelektual“  

 
3. Indian Trade Marks Act 1999 

a. Section 30 subsection (3): 

“Where the goods bearing a registered trade mark are lawfully acquired by a 
person, the sale of the goods in the market or otherwise dealing in those goods by 
that person or by a person claiming under or through him is not infringement of a 
trade by reason only of--- 
a) the registered trade mark having been assigned by the registered 

proprietor to some other person, after the acquisition of those goods: or  
b) the goods having been put on the market under the registered trade mark 

by the proprietor or with his consent.” 
 

b. Section 30 subsection (4): 
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“sub-section (3) shall not apply where there exists legitimate reasons for the 
proprietor to oppose further dealings in the goods in particular, where the 
condition of the goods has been changed or impaired after they have been put on 
the market” 

 
Terjemahan : 

a. Pasal 30 ayat (3): 

“Jika barang-barang yang memiliki merek dagang terdaftar secara sah diperoleh 

oleh seseorang, penjualan barang-barang di pasar atau berbuhungan dengan 

barang-barang tersebut oleh orang itu atau oleh orang yang mengklaim dibawah 

atau melalui dia bukan merupakan pelanggaran perdagangan hanya dengan alasan 

dari— 

(a) merek dagang terdaftar telah diberikan oleh pemilik terdaftar kepada 

orang lain, setelah barang-barang tersebut diperoleh; atau 

(b) barang-barang telah dipasarkan dibawah merek dagang terdaftar oleh 

pemilik atau dengan persetujuannya.” 

b. Pasal 30 ayat (4): 

“ayat 3 tidak berlaku jika terdapat alasan yang sah bagi pemilik untuk menentang 

transaksi lebih lanjut dalam barang khususnya, dimana kondisi barang telah 

berubah atau mengalami penurunan setelah barang ditempatkan di pasar” . 

 

4. New Zealand Trade Marks Act 2002 
 

a. Section 97A Exhaustion of rights conferred by registered trade mark: 
(1) “A registered trade mark is not infringed by the use of the trade mark 
(including use for the purpose of advertising) in relation to goods that have been 
put on the market anywhere in the world under that trade mark under any 1 or 
more of the following circumtances: 
(a) by the owner; 
(b) with the owner’s express or implied consent; 
(c) by an associated person of the owner. 
(2) For the purposes of subsection (1)(c), a person is an associated person of 
the owner if— 
(a) they are in the same group of companies; or  
(b) they are both bodies corporate and they consist of substantially the same 

members or are directly or indirectly under the control of the same 
persons; or  

(c) either of them has effective control if the other’s use of the trade mark; or 
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(d) a third person has effective control of the use of the trade mark by each 
of them. 

(3) For the purposes of subsection (2),-- 
(a) group of companies includes a holding company and its subsidiaries 

within the meaning of section 5 of the Companies Act 1993; and 
(b) a person has effective control of the use of a trade mark if that person 

may authorize the use of the trade mark or has significant influence over 
how it is used, regardless of how that authorization or influence arises 
(for example, whether directly or indirectly and whether by way of 
proprietary interest, contract, arrangement, understanding, a 
combination of those things, or otherwise).” 
 

Terjemahan: 
 

“(1) Merek dagang terdaftar tidak dilanggar oleh penggunaan merek dagang 
(termasuk penggunaan untuk tujuan periklanan) sehubungan dengan barang yang 
telah ditempatkan di pasar mana saja didunia dibawah merek dagang tersebut 
dibawah 1 atau lebih dari keadaan yang berikut ini: 
(a) oleh pemilik; 
(b) dengan persetujuan tersurat atau tersirat pemilik; 
(c) oleh orang yang terkait dari pemilik. 

 
(2) Untuk tujuan ayat (1) (c), seseorang adalah orang yang terkait dengan 
pemilik jika— 
(a) mereka berada dalam kelompok perusahaan yang sama; atau 
(b) keduanya merupakan badan hukum dan terdiri dari anggota yang secara 
substansial sama atau secara langsung atau tidak langsung berada di bawah 
kendali orang yang sama; atau 
(c) salah satu dari mereka memiliki kontrol yang efektif jika yang lain 
menggunakan merek dagang; atau 
(d) orang ketiga memiliki kontrol efektif atas penggunaan merek dagang oleh 
masing-masing. 
(3) Untuk keperluan ayat (2), - 
(a) kelompok perusahaan termasuk perusahaan induk dan anak perusahaannya 
dalam arti Pasal 5 dari Companies Act 1993; dan 
(b) seseorang memiliki kontrol yang efektif dari penggunaan merek dagang jika 
orang itu dapat mengotorisasi penggunaan merek dagang atau memiliki pengaruh 
signifikan terhadap bagaimana merek itu digunakan, terlepas dari bagaimana 
otorisasi atau pengaruh itu muncul (misalnya, apakah secara langsung atau secara 
tidak langsung dan apakah dengan kepentingan tertentu, kontrak, pengaturan, 
pemahaman, kombinasi dari hal-hal itu, atau sebaliknya). " 
 

 
C. Landasan Teori 

Teori hukum pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, 

S.H., LL.M.  yang dicetuskan dengan melihat dimensi serta kultur yang ada pada 

masyarakat Indonesia ialah salah satu teori hukum yang eksis di Indonesia hingga 
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saat ini. Maka dari itu teori hukum pembangunan lahir, tumbuh serta berkembang 

sesuai dengan keadaan Indonesia maka hakikatnya jika diterapkan dalam 

aplikasinya akan sesuai dengan situasi dan keadaan masyarakat Indonesia yang 

pluralistik. Mochtar Kusumaatmadja merubah pengertian hukum sebagai alat 

menjadi hukum sebagai suatu sarana/instrument untuk pembangunan masyarakat. 

Pokok – pokok pikiran yang mendasari konsep terkait ialah bahwa keteraturan dan 

ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan merupakan sesuatu yang 

diinginkan dan juga diperlukan, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan 

bisa mengarahkan kegiatan masyarakat kearah yang sebagaimana dikehendaki 

oleh pembangunan dan pembaharuan tersebut. 34 Untuk itu, maka dibutuhkan 

suatu sarana dalam perwujudannya berbentuk peraturan hukum tidak tertulis yang 

sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja 

mengatakan bahwa , hukum adalah alat untuk menjaga ketertiban dimasyarakat. 

Mempertimbangkan fungsinya sifat hukum, pada dasarnya itu ialah konservatif 

yang artinya, hukum bersifat memelihara serta mempertahankan apa yang telah 

tercapai. Fungsi seperti itu diperlukan didalam masyarakat, termasuk didalamnya 

masyarakat yang sedang berkembang atau membangun, karena disini juga ada 

hasil yang harus dipelihara, dilindungi serta diamankan. Namun masyarakat yang 

sedang berkembang atau membangun tersebut yang dalam definisi ini berarti 

masyarakat yang sedang berubah dengan cepat, hukum tidak  cukup dengan 

memiliki fungsi demikian saja. Hukum juga harus mampu membantu proses dari 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu.35 

Munculnya teori hukum ini dilatarbelakangi oleh 2 (dua) aspek yakni, 

pertama, adanya asumsi bahwa hukum tidak bisa berperan serta bahkan 

menghambat perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, 

bahwa dalam kenyataannya di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam 

pemikiran masyarakat ke arah hukum yang modern. Oleh sebab itu, Mochtar 

Kusumaatmadja menyatakan bahwa tujuan pokok hukum apabila direduksi pada 

satu hal ialah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi terwujudnya 

 
34 Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.”, 
2017,  hal 3. 
 
35 Ibid 
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masyarakat yang teratur. Tujuan hukum lainnya ialah tercapainya keadilan yang 

berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat serta jamannya. Kemudian untuk 

dapat tercapainya ketertiban tersebut diusahakan adanya kepastian hukum dalam 

lingkungan bermasyarakat, sebab manusia tidak mungkin dapat mengembangkan 

bakat dan kemampuannya yang diberikan oleh Tuhan secara optimal tanpa adanya 

suatu ketertiban dan kepastian hukum.36 Untuk menjamin kepastian hukum dan 

ketertiban, fungsi hukum  dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun 

tersebut tidaklah cukup. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, fungsi 

hukum diharapkan lebih jauh daripada hal-hal tersebut, yakni sebagai “sarana 

pembaharuan masyarakat” (law as a tool of social engineering) atau “ sarana 

pembangunan diikuti dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut, hukum 

merupakan sarana pembaharuan masyarakat berdasarkan pada asumsi bahwa 

adanya ketertiban/keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan 

tersebut ialah suatu yang diinginkan atau dianggap mutlak perlu. Asumsi lain 

yang terkandung dalam konsepsi hukum selaku sarana pembaharuan bahwa 

hukum dalam arti aturan atau regulasi memang dapat berfungsi  sebagai alat 

pengatur atau sarana pembangunan dalam artian menyalurkan arah aktivitas 

manusia kearah yang diinginkan oleh pembangunan dan pembaharuan tersebut.37 

Pada intinya dari teori hukum pembangunan ini ialah, 

ketertiban/keteraturan dalam rangka pembaharuan ataupun pembangunan ialah 

sesuatu yang didambakan, dan bahkan dipandang mutlak adanya. Serta hukum 

dalam arti kaidah atau peraturan hukum pada dasarnya memang bisa berfungsi 

sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam artian penyalur arah 

kegiatan manusia yang dikehendaki menuju arah pembaharuan.  

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan juga bahwa hukum yang memadai 

tidak hanya semata-mata memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah serta 

asas yang mengatur kehidupan/kegiatan manusia dalam bermasyarakat, akan 

tetapi hukum mencakup lembaga/institusi dan proses yang diperlukan guna 

mewujudkan hukum terkait didalam kenyataan.38 

 
36 Ibid, hal 4. 
37 Ibid, hal 4. 
38 Ibid, hal 6. 
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Berdasarkan pemaparan di atas dalam penelitian ini Penulis 

menggunakan teori  hukum pembangunan, yang diharapkan agar adanya 

perubahan hukum ataupun setidaknya adanya hukum terkait dengan isu impor 

paralel yang diangkat dalam penulisan ini diperjelas untuk mendukung kemajuan 

pembangunan. 
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