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ABSTRAK 

Safitri, Ribath. 2019. Akibat Hukum Penggunaan Merek Pribadi Oleh Pelaku 

Usaha Terhadap Produk Merek Dagang Terkenal Asing Melalui Repacking (Studi 

Pada Produk Kosmetik Merek Terkenal di Kota Salatiga). Skripsi. Program Studi 

Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Dr. 

Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 

Kata Kunci : Repacking, Wellknown Marks, Pelanggaran Merek, Persaingan 

Curang 

Pemanfaatan merek-merek terkenal asing dalam kegiatan bisnis oleh 

penjual dengan cara repacking produk merek terkenal asing berisiko terhadap 

timbulnya bentuk-bentuk pelanggaran merek. Repacking terhadap produk orang 

lain tanpa ada hak melanggar hak eksklusif pemilik merek. Repacking cenderung 

dilakukan pada produk kosmetik merek terkenal asing karena produk memiliki 

penilaian terhadap kualitas dan reputasi yang baik di masyarakat. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kriteria repacking sebagai bentuk 

pelanggaran merek? (2) Bagaimana akibat hukum menggunakan merek pribadi 

oleh pelaku usaha pada hasil repacking produk merek terkenal asing di Indonesia 

berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis? Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui 

dan menganalisis kriteria irepacking sebagai bentuk pelanggaran merek dan akibat 

hukum yang dapat timbul dalam menggunakan etiket merek pribadi pada kemasan 

hasil repacking produk merek terkenal asing. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian yuridis sosiologis (socio-legal). Data primer diperoleh melalui 

wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terkait. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa repacking terhadap produk kosmetik 

merek terkenal asing yang dijual secara online memenuhi unsur-unsur 

pelanggaran terhadap merek. Penggunaan merek pribadi pada produk hasil 

repacking berakibat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek secara materiil 

dan imateriil. 

Simpulannya adalah (1) Repacking memenuhi unsur-unsur pemalsuan 

terhadap merek. Terdapat itikad tidak baik dengan menggunakan keterkenalan 

atas suatu merek tanpa ada hak melalui perjanjian/lisensi dari pemilik merek.(2) 

Akibat penggunaan merek pribadi merugikan hak ekonomi bagi pemilik merek, 

melemahkan reputasi merek yang telah dibangun sebagai merek terkenal, serta 

berpengaruh pada tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia dalam hal 

perlidungan merek. Penggunaan merek pribadi atas produk merek terkenal 

berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis sebagai payung hukum dapat dikaitkan dengan hak eksklusif, 

dimana pemilik merek/pemegang hak lisensi dapat mengajukan gugatan. 

Saran adalah diharapkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis 

repacking tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, namun 

juga memperhatikan perlindungan Kekayaan Intelektual yang ada dalam produk 

yang di repacking agar tercipta persaingan yang sehat di masyarakat. Meskipun 

belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai repacking, namun 

sebaiknya pelaku usaha harus memiliki izin pemilik merek untuk melakukan 

repacking.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.LATAR BELAKANG 

Perkembangan cara hidup masyarakat saat ini telah mengalami perubahan 

menuju budaya dengan perilaku kehidupan yang konsumtif. Pada masyarakat 

konsumeris ini, cara hidup masyarakat ditandai dengan menciptakan nilai-nilai 

yang melimpah-ruah melalui barang-barang konsumeris, serta menjadikan 

konsumsi sebagai pusat aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara 

hidup yang demikian juga dirasakan pada masyarakat Indonesia yang tanpa 

disadari terdapat suatu kecenderungan untuk menjadi masyarakat konsumeris. 

Bentuk aktivitas tersebut dapat dilihat dari kebutuhan akan gaya berpakaian, 

alat telekomunikasi dan telekomunikasi yang digunakan, alat transportasi yang 

dikendarai, yang dalam hal ini dianggap dapat mempresentasikan status sosial. 

Pada akhirnya masyarakat tidak hanya membeli suatu barang berdasarkan 

skala prioritas kebutuhan dan kegunaan, melainkan lebih didasarkan pada 

citra, prestise, dan gaya hidup. (Pawanti, 2013:3).  

Fenomena masyarakat konsumeris terjadi karena adanya perubahan 

mendasar yang berkaitan dengan cara seseorang mengekspresikan diri 

terhadap gaya hidupnya yang terpola dalam menginvestasikan aspek-aspek 

tertentu dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai sosial atau simbolik. Dalam 

hal ini, gaya hidup kemudian diartikan sebagai cara bermain dengan identitas. 

Gaya hidup sendiri mulai menjadi perhatian penting bagi setiap individu, 

khususnya bagi kalangan perempuan. Gaya hidup dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari meningkat dan berkembang, salah satunya kebutuhan akan 
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perawatan kulit dan kecantikan. Perawatan kulit dan kecantikan menjadi 

kebutuhan bagi tiap orang. Gaya hidup kalangan perempuan pada saat ini 

menuntut untuk lebih memperhatikan penampilan. Oleh karena itu, perawatan 

kulit dan kecantikan menjadi kebutuhan yang kini telah menjadi prioritas 

untuk dapat dipenuhi. Sehingga untuk menunjang kebutuhan perawatan kulit 

dan kecantikan aagar memperoleh hasil yang baik maka setiap orang 

membutuhkan produk dan perawatan yang tepat. (Arsitowati, 2017:85) 

Perawatan kecantikan melalui produk kosmetik telah dikenal manusia 

sejak berabad-abad silam. Menusia mengenal kosmetik berdasarkan naluri 

alamiahnya yang senantiasa ingin tampil cantik. Sehingga, untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, mereka akan senantiasa bereksperimen menemukan cara 

yang tepat untuk menonjolkan kecantikannya. Pada era modern saat ini 

produk kecantikan salah satunya kosmetik menjadi serangkaian produk 

kecantikan yang wajib dimiliki oleh setiap wanita demi memiliki penampilan 

yang menarik baik untuk tuntutan karir maupun dalam kehidupan sehari-hari, 

Selain itu, ditambah dengan adanya media sosial juga memberikan dorongan 

bagi kalangan perempuan dalam menunjukkan eksistensinya atas identitas diri 

mereka. Fakta juga membuktikan bahwa produk kosmetik diperlukan oleh 

manusia, yang saat ini tidak hanya diperuntukkan dan digunakan oleh 

kalangan perempuan namun juga bagi kalangan laki-laki. (Sugiharto, 2015:16) 

Media merupakan kontributor terbesar dalam membentuk spesifikasi 

beauty standard di masyarakat. Kebutuhan akan produk kecantikan juga 

dipengaruhi oleh tingginya tingkat penggunaan media sosial yang 

meningkatkan kemungkinan kalangan perempuan untuk berperilaku konsumtif 
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terhadap produk kosmetik. Media sosial mampu mempengaruhi pikiran 

khalayak dalam menerima sebuah informasi atas suatu produk yang 

ditampilkan dengan perantara beauty influencer melalui video tutorial maupun 

ulasan penggunaan atas suatu produk. Hal ini secara tidak langsung kemudian 

membentuk masyarakat khususnya kalangan perempuan untuk memutuskan 

apa saja yang ingin dikonsumsi melalui peran beauty influencer. Keinginan 

untuk tampil sama dengan apa yang dilihat ini kemudian mendorong sifat 

konsumtif, yang pada akhirnya kebutuhan perempuan akan produk kosmetik 

untuk menunjang suatu penampilan merupakan suatu hal yang wajar. 

(Sukardani, 2018:62) 

Beragam merek produk perawatan kecantikan salah satunya produk 

kosmetik tersedia beraneka ragam di pasar Indonesia. Baik produk kosmetik 

dalam negeri maupun produk kosmetik luar negeri. Keragaman merek tersebut 

menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat dalam industri kecantikan. 

Berbagai industri kecantikan bersaing menciptakan produk kosmetik dengan 

formula dan tampilan yang menarik untuk memenuhi kebutuhan para wanita. 

Tidak hanya industri kecantikan dalam negeri, bahkan industri kecantikan luar 

negeri sangat gencar memasarkan produk-produknya dengan kualitas terbaik,  

Produk dengan kualitas terbaik menciptakan citra dan reputasi yang baik 

di masyarakat. Pemasaran produk dengan menciptakan reputasi yang baik 

melalui peran merek menjadikan produk menjadi dikenal oleh masyarakat 

luas. Masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi suatu produk yang 

berkualitas baik melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan 

dikenal luas oleh masyarakat berpotensi untuk diikuti, khususnya pada 
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produk-produk kosmetik merek terkenal asing. Suatu merek dagang yang 

secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau badan hukum serta digunakan di Indonesia maupun di luar 

negeri disebut dengan merek terkenal (wellknown trademarks). (Maulana, 

1999:91) 

Pengaruh media sosial serta ulasan dari berbagai beauty influencer atas 

penggunaan produk-produk perawatan kecantikan khususnya pada produk 

dengan merek terkenal asing, mendorong masyarakat untuk mencoba 

menggunakan produk tersebut. Salah satu produk perawatan kecantikan yang 

sedang diminati oleh masyarakat ialah produk-produk dari negara Korea, 

diantaranya merek Nature republic, Innisfree, The Face Shop, Nacific, 

Laneige, SK II, Mamonde, Etude House, dll. Produk dengan merek tersebut 

memiliki reputasi yang baik di masyarakat, baik di negara Korea sendiri 

maupun di Indonesia. Tingginya permintaan akan produk perawatan 

kecantikan terhadap merek-merek tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh 

pelaku usaha dengan cara dikemas kembali (repacking) produk kecantikan 

dengan merek terkenal ke dalam wadah atau kemasan yang lebih kecil. 

Sehingga produk asli merek tersebut terbagi-bagi menjadi ukuran kemasan 

yang lebih kecil, yang kemudian dijual dengan harga yang lebih murah. 

Penjualan dengan cara repacking ini kemudian mendapat respon yang baik 

oleh masyarakat, karena melalui adanya repacking, masyarakat atau 

konsumen tidak perlu membeli produk dalam kemasan fullsizenya yang 

harganya cukup mahal jika hanya untuk mencoba dahulu untuk merasakan 

reaksi akan hasil dan kecocokan produk tersebut ketika digunakan oleh 
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konsumen. Dalam hal ini, apabila produk tersebut ternyata hasilnya 

menunjukkan ketidakcocokan, maka konsumen tidak akan terlalu rugi karena 

tidak membeli dalam kemasan fullsizenya. Meskipun produk repacking dinilai 

memberikan peluang baik dari sisi pelaku usaha dan konsumen, praktik 

repacking juga dapat menjadi celah timbulnya tindakan kecurangan salah 

satunya dapat berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap kekayaan intektual 

dalam lingkup merek.  

Pelaku usaha memanfaatkan produk merek terkenal asing yang telah 

memiliki reputasi yang baik (goodwill) di masyarakat dengan cara repacking 

yang dalam hal ini tidak diketahui apakah para pelaku usaha memiliki izin 

untuk melakukan repacking terhadap produk tersebut. Kondisi demikian juga 

dapat menjadi celah adanya tindakan pemalsuan dengan memanfaatkan 

keterkenalan suatu merek dengan cara repacking. Selain itu, penjualan produk 

hasil repacking yang dilakukan secara online tidak dapat menjamin apakah 

produk yang di repacking merupakan produk asli dari merek terkenal yang 

dimanfaatkan tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan 

dari pihak yang berwenang ditambah rendahnya pengetahuan masyarakat akan 

pentingnya perlindungan merek. Sehingga, hingga saat ini peredaran 

penjualan produk repacking terhadap produk kecantikan merek terkenal asing 

masih merajalela di pasaran khususnya melalui penjualan secara online. 

Praktik repacking terhadap produk merek terkenal asing tersebut tentu 

dapat merugikan berbagai pihak, diantaranya bagi pemilik merek itu sendiri. 

Dengan memanfaatkan keterkenalan merek tersebut, para pelaku repacking 

tidak memerlukan usaha dalam hal menciptakan sebuah merek atas suatu 



6 
 

 

 

produk, selain itu juga tidak perlu melalui proses registrasi merek dan promosi 

merek yang memerlukan biaya yang cukup banyak untuk membangun reputasi 

atas produk mereka melalui iklan dan pemasaran merek lainnya, karena merek 

tersebut telah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, dengan melalui praktik 

repacking, dapat membangun opini masyarakat bahwa produk repacking 

merupakan produksi dari pemilik merek yang memproduksi produk dengan 

merek terkenal. Sehingga, apabila penilaian masyarakat atas produk merek 

terkenal didasarkan atas penggunaan produk hasil repacking tersebut, akan 

mempengaruhi reputasi dan tingkat kepercayaan masayarakat atas merek yang 

telah dibangun oleh pemilik merek, yang kemudian hal ini akan berdampak 

pula pada menurunnya keuntungan penjualan bagi pemilik merek akibat 

anggapan dan penilaiaan konsumen atas kurang baiknya kualitas merek 

tersebut melalui produk hasil repacking yang dijual. 

Standar keamanan atas produk repacking merek terkenal tidak dapat 

terjamin keamanannya, karena produk yang dipindahkan telah dibuka dari 

kemasan aslinya, dan saat perpindahan produk juga dapat berisiko tercemar 

dan merusak kondisi produk apabila alat yang digunakan untuk memindahkan 

produk tidak higienis dan aman untuk digunakan, dan berisiko tercampur 

dengan bahan lain yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai produk 

perawatan kecantikan, sehingga dapat memberikan dampak bagi kesehatan 

dan jiwa konsumen karena menjadi korban dari kejahatan perdagangan 

kosmetik tersebut.  

Saat ini salah satu implementasi era pasar bebas adalah negara dan 

masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk maupun 
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karya orang atau industri luar negeri (asing), demikian pula masyarakat 

Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaannya ke luar negeri secara 

bebas. Dengan semakin terbukanya pasar Indonesia melalui kerjasama 

perdagangan internasional, maka harus disadari bahwa perjanjian perdagangan 

bebas internasional berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran terhadap 

Kekayaan Intelektual.  

Merek sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual yang berperan 

dalam membedakan asal usul barang dan jasa merupakan hal yang penting 

dalam dunia industri dan perdagangan. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan 

yang sangat berharga secara komersial dan melalui merek dapat menjadikan 

harga sutau produk menjadi bernilai tinggi. Apabila suatu merek telah menjadi 

suatu merek terkenal tentu akan menjadikan merek sebagai asset atau 

kekayaan perusahaan yang tinggi nilainya. Namun, di lain pihak, keterkenalan 

merek tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan perilaku 

bisnis curang untuk melakukan pembajakan, peniruan, atau pelanggaran 

merek lainnya. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan, bahwa : 

“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.” 

 

Hak eksklusif merupakan hak atas merek, yang dimaksudkan dengan 

tujuan untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik 

merek terdaftar, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-

tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang dan jasa yang 
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sama atau mirip dengan barang atau jasa pada yang merek telah didaftarkan. 

Maka suatu merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran 

karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi suatu 

barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan 

yang sangat berharga secara komersial, sehingga merek seringkali lebih 

bernilai dibandingkan asset rill suatu perusahaan. (Azmi, 2019:2) 

Castren and Bernitz dalam (Grady, 2004:55)  menyebutkan bahwa : 

“…the ability to prevent others from using marks similar to registered 

trademark would be void of sense if there were no right to use the 

registered trademark.” 

(…kemampuan untuk mencegah orang lain menggunakan tanda 

serupa untuk sebuah merek dagang yang sama akan tidak dapat 

dilakukan apabila tidak ada hak untuk menggunakan merek 

terdafatar.) 

 

Maksud dari penyataan tersebut ialah, bahwa hak ekslusif terhadap 

merek dagang bagi pemilik merek adalah apabila merek telah terdaftar secara 

hukum sebagai merek dagang pemilik merek terdaftar. Pemilik merek tidak 

dapat mencegah orang lain mempergunaakan mereknya apabila merek 

tersebut tidak terdaftar sebelumnya. Maka perlindungan terhadap hak merek 

hanya dapat dilakukan apabila merek yang akan dilindungi kepentingannya 

telah terdaftar pada badan pendaftaran merek yang berwenang. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur perlindungan 

hukum terhadap pemberian hak eksklusif, dimana pemberian terhadap hak 

eksklusif di sini diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam 

daftar umum merek pada jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri 
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merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya.  

Perluasan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap merek terkenal 

dalam Persetujuan TRIP‟s terdapat dalam Pasal 16 Ayat (2) dan (3) 

Persetujuan TRIP‟s. Indonesia yang telah meratifikasi Agreement 

Estabilishing the World Trade Organisatian terkait pula pada seluruh 

ketentuan dalam persetujuan TRIP‟s. Dengan demikian, berkaitan dengan 

perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, Indonesia harus 

melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk melindungi merek terkenal 

setidak-tidaknya sebagaimana standar perlindungan hukum yang diberikan 

Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIP‟s.  

Kegiatan pelaku usaha dalam menjual produk repacking produk 

merek terkenal asing dengan cara mengemas kembali dan mengubah merek 

atau lebel produk dengan menggunakan merek atau label merek pribadi milik 

sendiri, yang mana produk yang di repacking merupakan produk milik merek 

terkenal asing meskipun produk yang dilakukan repacking adalah produk asli 

dari merek asing tersebut, dapat berpotensi sebagai suatu tindakan 

pelanggaran terhadap merek serta mencurangi hak eksklusif atas merek 

pemilik merek terkenal. Terlebih dalam suatu produk tidak hanya terdapat 

satu jenis kekayaan intelektual di dalamnya, sehingga kegiatan repacking 

tanpa adanya hak dengan mengubah merek asli dapat berpotensi sebagai 

suatu tindak pelanggaran terhadap hak atas merek, khsususnya hak eksklusif 

atas merek.  
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Pelanggaran atas merek malalui kegiatan repacking yang dilakukan 

tidak hanya dapat merugikan pihak pemilik merek terkenal yang berdampak 

terhadap reputasi akan merek yang telah dibangun, melainkan juga 

berdampak pada hak konsumen dalam mendapatkan barang asli dan meluas 

merugikan masyarakat Indonesia. Dengan adanya kegiatan repacking dapat 

mematikan daya kreasi manusia dalam menciptakan sebuah karya baru. 

Perkembangan motif pelanggaran merek melalui kegiatan repacking dapat 

mengacu pada peniruan merek terkenal yang tidak hanya untuk barang 

identik atau mirip (identical or similar goods) melainkan meluas hingga pada 

peniruan merek terkenal untuk merek jasa (services) dan untuk merek barang 

yang tidak sejenis atau tidak mirip (goods or services which are not similar). 

Perkembangan bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap merek 

dalam dunia usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tersebut 

merupakan bukti betapa pentingnya peran merek dalam dunia usaha. 

Berkembangnya modus dan variasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 

cara mengkombinasikan dan mengubah label merek yang secara fisik 

menggambarkan produk asli melalui pemanfaat merek terkenal tersebut, salah 

satunya agar mudah dijual, selain itu pelaku usaha tidak perlu repot mengurus 

pendaftaran merek untuk membangun citra produknya (brand image) dan 

membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk 

dengan kualitas yang baik. Selain itu, secara ekonomi dengan memanfaatkan 

keterkenalan suatu merek mendatangkan keuntungan yang cukup besar, maka 

akan dapat menimbulkan kerugian dari sisi pemilik merek. Melalui adanya 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
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Geografis, maka terbuka kesempatan bagi pemegang merek untuk 

mempertahankan haknya, apalagi dengan semakin jelas bahwa hak merek 

merupakan bagian dari Kekayaan Intektual tidak akan berbeda dengan 

tuntutan hukum benda lainnya. 

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang tersebut, maka 

permasalahan hukum yang akan dikaji berkaitan dengan penulisan skipsi ini 

adalah AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN MEREK PRIBADI OLEH 

PELAKU USAHA TERHDAP PRODUK MEREK DAGANG 

TERKENAL ASING MELALUI REPACKING (STUDI PADA PRODUK 

KOSMETIK MEREK TERKENAL ASING DI KOTA SALATIGA) 

1.2.IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Minat masyarakat terhadap penggunaan produk / barang merek terkenal 

asing khususnya pada produk-produk kecantikan mendorong pelaku 

usaha perdagangan melakukan inovasi terhadap sistem penjualan melalui 

pengemasan ulang agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat; 

2. Minat masyarakat terhadap produk merek terkenal asing yang dikemas 

ulang cukup tinggi, karena harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga 

produk kemasan aslinya (fullsize);  

3. Maraknya peredaran produk merek terkenal asing yang dikemas ulang 

(repacking) oleh berbagai pelaku usaha mendorong penggunaan merek 

pribadi pelaku usaha untuk membedakan produk kemasan ulang dari 

pelaku usaha lain; 



12 
 

 

 

4. Penggunaan merek pribadi serta kegiatan pengemasan ulang (repacking) 

terhadap produk merek terkenal asing yang dimaksudkan untuk 

diperdagangkan tanpa adanya izin / persetujuan dari pemilik merek 

terkenal asing dapat berpotensi diindikasikan sebagai bentuk pelanggaran 

merek;  

5. Proses pengemasan ulang (repacking) berpotensi menimbulkan 

konsekuensi atas adanya kegiatan pemalsuan terhadap isi barang / produk  

merek terkenal asing tersebut; 

6. Proses pengemasan ulang (repacking) yang tidak memperhatikan dan 

menjamin atas keamanan, kualitas dan manfaat yang telah ada dalam 

produk dapat berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran suatu 

produk; 

7. Tindakan terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap 

peredaran pengemasan ulang (repacking) produk merek terkenal asing 

oleh pemerintah dalam melindungi hak-hak pemilik merek serta 

menjamin keamanan bagi pengguna / konsumen masih kurang;  

8. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam TRIP’s Agreement 

(Article 16.1) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, memberikan batasan bagi pihak ketiga 

yang tidak memiliki izin / persetujuan dari pemilik merek untuk 

menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan melalui hak eksklusif, 

namun ketentuan mengenai penggunaan merek pribadi atas produk 

merek terkenal harus melalui izin / persetujuan pemilik merek terdaftar.  
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1.3.PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukanan di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari pembahasan serta 

tidak terlampau luas dari topik awal pembahasan. Penulis akan membatasi 

masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu : 

1. Mengkaji dan menganalisis kriteria dan unsur-unsur dalam bentuk 

pelanggaran merek terkait praktik repacking. 

2. Mengkaji dan menganalisa akibat hukum penggunaan merek pribadi 

terhadap produk kemasan ulang terhadap produk merek terkenal asing 

oleh pelaku usaha yang bukan merupakan pemegang hak eksklusif serta 

tanpa adanya izin maupun perjanjian dari pemilik merek terkenal asing 

untuk melakukan kegiatan pengemasan ulang (repacking) berdasarkan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis; 

3. Penegakkan hukum terhadap kegiatan pengemasan ulang (repacking) 

produk merek terkenal asing yang dimaksudkan untuk diperdagangkan 

tanpa adanya izin pemilik merek maupun pemegang hak atas merek di 

Indonesia;   

4. Pengawasan dan perlindungan merek terkenal asing oleh lembaga 

pemerintah berwenang terhadap adanya perbuatan-perbuatan pelaku 

usaha yang berpotensi adanya perbuatan curang / itikad tidak baik dalam 

kegiatan perdagangan sebagai upaya menanggulangi adanya pelanggaran 

merek. 
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1.4.RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan diatas, adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kriteria praktik repacking merek terkenal asing sebagai 

bentuk pelanggaran terhadap hak atas merek dalam kegiatan 

perdagangan? 

2. Bagaimana akibat hukum menggunakan merek pribadi oleh pelaku usaha 

pada produk kemasan ulang (repacking) atas produk dengan merek 

dagang terkenal asing di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek? 

1.5.TUJUAN PENELITIAN 

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran 

yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam 

suatu penelitian. Dalam skripsi ini, tujuan penulis dibedakan menjadi 2 (dua) 

macam, yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah : 

a. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat-syarat dalam 

menyelesaikan program studi Ilmu Hukum, serta guna memperoleh 

gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. 

b. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama 

menempuh perkuliahan yang bersifat teoritis, yang kemudian di 

terapkan pada realita di kehidupan masyarakat.  
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c. Untuk mengembangkan suatu ide/gagasan pemikiran yang dapat 

memberikan manfaat bagi kalangan umum dalam menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, 

khususnya dalam bidang Merek. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Mengetahui,memahami, dan menganalisa kriteria bentuk 

pelanggaran merek terkenal asing melalui kegiatan repacing 

(pengemasan ulang).  

b. Mengetahui,memahami, dan menganalisa akibat hukum bagi pelaku 

usaha terhadap penggunaan merek pribadi atas tindakan repacking 

(pengemasan ulang) produk merek terkenal asing.  

1.6.MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara 

teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan 

kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktek 

maupun teoritis, diantaranya sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan 

hukum bagi pelaku usaha dan konsumen atas penggunaan merek 

dalam kegiatan perdagangan. 

b. Penelitian diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas 

tindakan repacking (pengemasan ulang) terhadap produk merek 

terkenal asing. 
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c. Penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian 

berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

manfaat dan masukan pada : 

a. Bagi Peneliti 

Penulis dapat memahami dan menemukan berbagai permasalahan 

yang berkaitan dengan penggunaan merek pribadi terhadap produk 

terkenal asing yang diakibatkan sebagai dampak perkembangan 

globalisasi perdagangan. Serta mengetahui aspek hukum 

dilakukannya tindakan pengemasan ulang (repacking) terhadap 

produk merek terkenal asing oleh pelaku usaha perdagangan. 

b. Bagi Masyarakat 

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai akibat 

hukum penggunaan merek pribadi terhadap merek terkenal asing 

oleh pelaku usaha melalui sistem pengemasan ulang (repacking). 

Sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat aspek aspek hukum 

yang harus diperhatikan dalam memulai atau melakukan kegiatan 

perdagangan menggunakan merek terhadap produk barang /jasa yang 

akan diperdagangkan. 

c. Bagi Penegak Hukum 



17 
 

 

 

Penelitian diharapkan dapat memberikan pencerahan dan motivasi 

bagi penegak hukum di Indonesia, khususnya dapat menjadi 

pertimbangan ketika menghadapi permasalahan yang serupa. 

d. Bagi Pemerintah 

Penelitian diharapkan mampu dijadikan pertimbangan untuk 

dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur 

lebih lanjut perbuatan hukum penggunaan merek pribadi oleh pelaku 

usaha terhadap produk merek terkenal asing melalui pengemasan 

ulang (repacking).  

e. Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pandangan dan 

pedoman bagi pemilik merek terkenal asing terdaftar dalam 

menangani dan menyelesaikan apabila terjadi penyalahgunaan 

terhadap merek miliknya.  

f. Bagi Pelaku Usaha 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemikiran untuk 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pelaku usaha dalam 

melakukan kegiatan perdagangan penggunaan merek terhadap 

produk merek terkenal asing tanpa adanya izin maupun perjanjian 

oleh pihak pemilik merek terkenal asing yang telah terdaftar tersebut 

untuk melakukan tindakan pengemasan ulang (repacking), sehingga 

tidak akan menimbulkan masalah hukum di masa yang akan datang. 

Selain itu pelaku usaha juga harus memperhatikan aspek-aspek 

hukum dalam menjalankan kegiatan jual belinya atas suatu produk.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.PENELITIAN TERDAHULU 

Untuk menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh Penulis, 

maka penulis melakukan penelusuran studi terdahulu yang juga memaparkan 

mengenai penelitian yang berkaitan dengan merek dagang terkenal asing serta 

perlindungan hukumnya. Penelusuran terhadap penelitian terdahulu dalam hal 

ini hanya akan dipaparkan mengenai pokok pembahasan dari hasil penelitian 

oleh peneliti terdahulu, sehingga nantinya akan diketahui perbedaan dalam 

hasil penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. Dari hasil penelusuran dikemukakan beberapa hasil 

penelitian oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan merek dagang 

terkenal asing dengan substansi yang berbeda-beda dari para peneliti 

terdahulu, di antaranya adalah sebagai berikut: 

2.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing 

di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 

69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst) oleh Febyo Hertanto, 

skripsi dibuat pada tahun 2015 pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian 

dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran merek yang diakibatkan 

ketatnya persaingan usaha, salah satunya pelanggaran merek dagang 

asing khususnya merek asing yang sudah terkenal di kalangan 

masyarakat.  
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Pelanggaran yang dimaksud terjadi ketika merek belum terdaftar di 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kemudian 

didaftarakan oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini kemudian berakibat 

pada permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli terganggu, dan 

bahkan sering kali ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) karena dianggap serupa dengan merek yang sudah 

terdaftar sebelumnya. Seperti pada kasus Advanced Beauty System 

Inc. yang berkedudukan di Suite 400 57201 bj Freeway, Dallas, Texas 

75240 Amerika Serikart yang merupakan pemilik merek Bodycology 

untuk jenis barang kelas 03 yaitu berupa produk kecantikan.  

Merek Bodycology milik Advanced Beauty System Inc telah 

terdaftar diberbagai negara antara lain Eropa dan Amerika. Namun 

saat Advanced Beauty System akan mendafatrakan mereknya di 

Indonesia, merek bodycology telah terdaftar di Indonesia dengan kelas 

barang yang sama atas nama Sheryl Nyolanda dengan No. 

IDM00289450 yang telah terdaftar sejak 17 Januari 2011. 

Permasalahan hukum yang diangkat adalah tentang efektivitas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam 

melindungi merek dagang asing di Indonesia, serta dampak atas 

adanya pelanggaran merek asing terhadap perkembangan investasi 

asing di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

penulisan yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan 
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konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case 

approach).  

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perlindungan 

terhadap merek terkenal dalam konvensi internasional yang diatur 

dalam Konvensi Paris (Paris Convention), TRIPa, Madrid Agreemnt, 

dan Trademark Law Treaty. Pasal 6 bis Paris Convention yang 

mewajibkkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal 

warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (similar) atau 

sama (identical). Konvensi Paris juga memberikan kebebasan kepada 

masing-masing anggota untuk menentukan sendiri mengenai 

keterkenalan suatu merek dengan tetap berpedoman pada pasal 6 bis 

Paris Convention. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 masih 

belum efektif dalam melindungi merek dagang asing di Indonesia, 

serta terhadap putusan hakim Pengadilan Niaga Jakarta pusat dengan 

Nomor : 69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst berkaitan dengan 

sengketa merek “bodycology” antara Advanced Beauty Systems Inc. 

dengan Sherly Nyolonda, masih dinilai kurang tepat dalam 

memutuskan perkara tersebut.   

Menurut penulis putusan pengadilan bertentangan dengan 

Konvensi Internasional, dimana dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara tidak mengklasifikasikan bahwa merek 

“Bodycology” milik penggugat bukan merupakan merek terkenal, 

yang mana hakim hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 khususnya pasal 6. 
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213. Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan 

Merek yang Menyebabkan Persaingan Curang, skripsi yang ditulis 

oleh pada tahun 2012 oleh Hersinta Setiarini Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia. Penelitian dilakukan dilatarbelakangi dengan 

tidak adanya pengaturan mengenai tindakan-tindakan yang dapat 

digolongkan sebagai tindakan persaingan curang yang terdapat dalam 

penjelasan pasal 4 dan masih belum memadainya kriteria merek 

terkenal dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek. 

Belum adanya pengaturan yang menggambarkan kriteria merek 

terkenal tersebut mengakibatkan munculnya masalah peniruan merek 

terkenal asing yang menyebabkan kerugian pada pemilik merek asing. 

Instrumen internasional yang dijadikan sebagai pedoman dalam 

perlindungan merek seperti Konvensi Paris dan TRIP‟s, memberikan 

kebebasan bagi tiap negara anggota dalam mengatur dan menetapkan 

keterkenalan merek di negaranya masing-masing. Sehingga 

keterkenalan merek pada akhirnya ditentukan oleh majelis hakim. 

Perlindungan terhadap merek asing dapat ditetapkan asas itikad 

tidak baik dalam proses pendaftaran apabila didaftarkan secara tidak 

jujur, dengan membonceng reputasi, meniru, maupun menjiplak 

ketenaran suatu merek sehingga merugikan pihak lain yang memiliki 

hak terhdap merek tersebut, sehingga kondisi ini dapat menimbulkan 

persaingan curang, mengecoh, dan menyesatkan konsumen.  Namun 

pembuktian dalam ada atau tidaknya itikad baik harus didasarkan pada 
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persmaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dalam undang-

undang merek belum mengatur secara komprehensif. Pelanggaran 

merek harus didasarkan pula pada adanya pembuktian terhadap 

keterkenalan suatu merek. Pembahasan dalam skripsi ditulis dengan 

menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan pengamatan 

langsung. Pokok penelitian mengacu pada permsalahan mengenai 

perlindungan hukum yang diberikan oleh perangkat hukum nasional 

dan internasional berkaitan dengan perlindungan merek terkenal di 

Indonesia.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan 

keterkenalan merek menggunakan pedoman yang disesuaikan pada 

masing-masing kasus, dan penyelesaian final adalah pada majelis 

hakim yang menangani perkara. Menurut penulis konvensi 

internasional yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat 

peraturan perundang-undangan tidak mendefinisikan secara jelas dan 

pasti mengenai pengertian maupun kriteria merek terkenal.  

Penelitian terhadap ada atau tidaknya itikad baik  dalam peraturan 

nasional di bahas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek beserta penjelasannya, selain itu dalam Pasal 16 

ayat (1) TRIP‟s menekankan prinsip honest trade practice  untuk 

mencegah pihak atau badan lain yang dengan itikad tidak baik 

menggunakan merek barang atau jasa yang telah digunakan pihak lain 

sebelumnya. Bentuk upaya pendomplengan atau pemboncengan 
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reputasi termasuk dalam tindakan “membajak” “meniru”, dan 

“menjiplak” merek terkenal pihak lain dan mendaftarkannya pada 

lembaga pendafatran merek untuk barang sejenis maupun tidak 

sejenis. Kondisi tersebut kemudian berakibat pada adanya kerugian 

yang dialami pihak lain yang memiliki hak atas merek tersebut. 

Perlindungan hukum atas merek asing terkenal terhadap peniruan 

merek yang menyebabakan persaingan curang sebetulnya suda diatur 

dalam Konvensi Paris, Perjanjian TRIP‟s, dan juga Undang-Undang 

Merek. Persaingan curang tidak dapat dipisahkan dari itikad baik dan 

persaman pada pokoknya atau pada keseluruhannya. Namun peniruan 

terhdap merek masing terjadi yang menyebakan persaingan curang, 

dimana penegakan hukum masih lemah untuk menangani masalah 

peniruan merek di Indonesia serta belum dapat efektifnya penerapan 

prosedur yang dapat mencegah terjadinya persaingan curang melalui 

sistem pendaftarannya. 

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu 

No Nama & Judul Penelitian Rumusan Terdalam Orisinalitas 

1 Perlindungan Hukum 

Terhadap Pemegang Merek 

Dagang Asing di Indonesia 

(Analisis Putusan Pengadilan 

Niaga Nomor : 

69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.

Niaga.Jkt.Pst) oleh Febyo 

Hertanto 

Dasar Hukum 

Menggunakan Undang-

Undang Nomor 15 Tentang 

Merek 

Menggunakan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 

  Fokus penelitian ditujukan 

terhadap efektifitas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2001 dalam memberikan 

perlindungan merek dagang 

asing di Indonesia dengan 

melalui analisis terhadap 

Fokus penelitian ditujukan 

pada akibat hukum yang 

dapat timbul bagi pelaku 

usaha dalam melakukan 

repacking produk kosmetik 

dan makanan merek terkenal 

asing tanpa adanya hak serta 
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Putusan Pengadilan Niaga 

Nomor:69/PDT.SUS/Merek/

2013/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu 

sengketa merek 

“bodycology” antara 

Advanced Beauty Systems 

Inc. melawan Sherly 

Nyolanda. 

melalui izin dari pihak 

pemilik merek, serta 

pencantuman merek pribadi 

dalam kemasan produk yang 

telah dilakukan repacking 

sebagai pelanggaran merek 

sebagai adanya itikad tidak 

baik.  

  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

efektifitas Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 

tentang merek dalam 

memberikan perlindungan 

terhdap merek terkenal asing 

belum dapat efektif dimana 

keputusan dalam 

menentukan keterkenalan 

suatu merek hanya 

didasarkan pada 

pertimbangan hakim. Yang 

dalam hal ini dikatakan 

bertentangan dengan 

konvensi internasional yang 

seharusnya dijadikan 

pedoman dalam menetapkan 

pengaturan tentang merek. 

Yang mana hal ini 

menimbulkan kerugian bagi 

pemilik merek terhadap 

adanya pelanggaran merek 

yang penegakkan hukumnya 

belum dapat berjalan secara 

maksimal. 

Salah satu hasil penelitian 

adalah dimaksudkan 

mengjabarakan keterkenalan 

suatu merek berdasarkan 

Undang-Undang yang baru 

yaitu Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Selain itu hasil 

penelitian dimaksudkan 

apakah dalam merek tekenal 

asing dapat dilakukan 

repacking  dengan 

mencantumkan merek 

pribadi dalam kemasan 

barunya, serta apakah dalam 

perbuatan yang demikian 

dapat diklasifikasikan 

sebagai tindakan 

pelanggaran merek 

berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 

2. Perlindungan Hukum Merek 

Asing Terkenal Terhadap 

Peniruan Merek yang 

Menyebabkan Persaingan 

Curang, oleh Hersinta 

Setiarini 

Menggunakan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2001tentang Merek 

Menggunakan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis 

  Pokok penelitian mengacu 

pada permsalahan mengenai 

perlindungan hukum yang 

diberikan oleh perangkat 

hukum nasional dan 

internasional berkaitan 

dengan perlindungan merek 

terkenal di Indonesia. 

Pokok penelitian mengacu 

pada akibat hukumnya serta 

penegakkan hukum dalam 

memberikan kesadaran 

hukum bagi masyarat akan 

perbuatan-perbuatan yang 

dapat diindikasikan sebagai 

suatu perbuatan pelanggaran 
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merek. 

  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam 

menentukan keterkenalan 

merek menggunakan 

pedoman yang disesuaikan 

pada masing-masing kasus, 

dan penyelesaian final 

adalah pada majelis hakim 

yang menangani perkar 

terhadap pemboncengan 

merek yang didasarkan pada 

adanya itikad tidak baik 

yang dapat tergolong 

sebagai persaingan curang. 

Tindakan pemboncengan 

reputasi termasuk dalam 

tindakan “membajak” 

“meniru”, dan “menjiplak” 

merek terkenal. 

Salah satu hasil penelitian 

terhadap penggunakan 

perlindungan hukum  

produk merek terkenal asing 

yang dilakukan repacking 

yang dimaksudkan untuk 

kegiatan perdagangan 

dengan tanpa adanya hak 

serta izin terhdap pihak 

pemilik merek untuk 

dilakukkannya repacking 

terhadap produk merek 

terkenal tersebut. 

Sumber : Bahan penelitian yang telah diolah 

2.2.LANDASAN TEORI 

2.2.1. DOKTRIN JUSTIFIKASI PERLINDUNGAN MEREK 

(BENTLY DAN SHERMAN) 

Lionel Bently merupakan seorang professor dan merupakan 

Direktur pusat Kekayaan Intelektual dan Informasi hukum yang juga 

merupakan seorang ahli di semua bidang hukum kekakayaan 

intelektual seperti hak cipta, desain industry, merek dagang, rahasia 

dagang, paten dan indikasi geografis. Ia memiliki ketertarikan khusus 

dalam sejarah hukum kekayaan intelektual di Inggris dan bekas 

kerajaan Inggris. 

Bently sebelumnya merupakan seorang dosen di bidang hukum 

Universitas Keeled dan dosen hukum di King‟s College, London. 

Selain bekerja dalam bidang akademis, Bently juga merupakan 
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seorang editor serial Kekayaan Intelektual Cambrige dan informasi 

hukum, anggota dewan editorial untuk peninjauan kekayaan 

intelektual Eropa, meninjau media dan hukum seni, serta editor 

naskah dan publikasi online dari Universitas Edinburgh.  

Bently telah banyak terlibat dalam pekerjaan kebijakan di 

tingkat nasional dan Eropa. Dia berada di panel ahli hak cipta dewan 

penasihat strategis pada kekayaan intelektual yang bertugas meberikan 

nasihat pada pemerintah UK mengenai kekayaan intelektual. Dia 

memimpin tim peneliti yang menyarankan komite para petani dalam 

meninjau kekayaan intelektual tentang ekonomi jangka panjang hak 

cipta serta kaitannya dengan rekaman suara. 

Bently juga merupakan bagian dari “Wittem Group” dari para 

cendekiawan yang bekerja di European Copyright Code. Dia juga 

memimpin sebuah tim dari professor yang dinilai secara internasional 

dalam sebuah proyek bagian dari organisasi intelektual dunia, pada 

hak eksklusif dari patentabilitas dan pengecualian bagi hak Paten, 

yang disajikan pada bulan Oktober 2010 pada komite yang berdiri 

pada hak paten. 

 Dalam tulisannya yang berjudul “From communication to thing 

: historical aspects of the conceptualization of trade marks as 

property” dia memberikan kritik umum terhadap hukum dagang 

zaman modern, yang dalam kritiknya ia beranggapan bahwa legislator 

dan hakim telah memperluas hak-hak merek dagang terlalu jauh, 

dengan mengorbankan kebutuhan atau kepentingan orang lain dan 
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kepentingan publik. Dalam hal ini, yang menjadi salah satu akar 

penyebab ekspansi tersebut adalah bahwa Merek dagang semakin 

dideskripsikan sebagai suatu kekayaan. Hukum dagang, mengandung 

suatu mekanisme hukum dalam mencegah penipuan atau melindungi 

konsumen, yang telah di konfigurasi ulang sebagai kekayaan. Hal ini 

dalam perubahannya menyebabkan hukum untuk memberikan batas 

tradisional sehubungan dengan peraturan penggunaan merek dagang. 

Pada waktu yang sama, legal property mengerahkan sebuah 

kekuatan yang terbendung terhadap ekspansi hak merek dagang dari 

hak untuk mencegah penggunaan tanda yang kemungkinan besar akan 

membingungkan konsumen, pemahaman konsumen akan asal mula 

suatu barang yang memberikan tanda pada apa yang oleh Blacstone 

deskripsikan sebagai kekuasaan yang penuh akan dijarah. Kekuatan 

sebagai pemilik suatu merek menyebabkan metaforfosis menjadi suatu 

kekuatan yang kuat dan tak terbatas terhadap hak kekayaan tersebut. 

Brad Sherman merupakan merupakan seorang professor Hukum 

pada Universitas Queensland. Profesor Sherman sebelumnya 

menduduki posisi akademik di Griffith University, London School of 

Economics, dan Universitas Cambridge. Penelitiannya mencakup 

eksperimen pada banyak hal dalam aspek hukum kekayaan 

intelektual, dengan penekanan khusus pada perkembangan sejarah, 

ajaran, dan konseptual.  

Lionel Bently dan Brad Sherman dalam bukunya yang berjudul 

Intellectual Property Law, dalam buku tersebut menjelasakan secara 
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terperinci mengenai hukum kekayaan intelektual yang berkaitan 

dengan berbagai pendapat akademis yang luas, dalam memberikan 

konteks pandangan untuk menjelajahi kunci dari subjek kekayaan 

intelektual. Dalam pembahasannya, termasuk dalam tulisan baru 

dalam bidang justifikasi dan literasi terbaru yang membahas ekspansi 

dalam Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, juga membahas 

perkembangan penting dalam tingkat internasional, seperti perjanjian 

Beijing bagi pemain audiovisual, Perjanjian Marrakech tentang 

pengecualian hak cipta untuk gangguan visual. Selain itu, juga 

membahas lingkup bidang kekayaan intelektual yang meliputi hak 

cipta, paten, desain industri, merek dagang dan passing off, 

kebingungan informasi, dan informasi rahasia, serta litigasi dan 

perbaikan.  

Lionel Bently dan Brad Sherman mengemukakan pendapatnya 

tentang perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual khususnya dalam 

bidang Merek memiliki beberapa filosofi tersendiri. Filosofi yang 

muncul menciptakan berbagai macam teori mengenai perlindungan 

terhadap merek. Perlindungan tersebut bertujuan dalam memberikan 

perlindungan terhadap kepemilikan atas merek, investasi dan nama 

baik (goodwill) pada suatu merek, dan untuk melindungi konsumen 

dari kebingungan menyangkut asal usul suatu barang atau jasa.  

Keduanya berpendapat bahwa Tuhan telah menyediakan awal 

untuk melakukan proses kreativitas dan kemudian kontribusi yang 

diberikan oleh pencipta, pendesain, dan penemu yang diekspresikan 
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dalam berbagai bentuk tersebut harus dilindungi oleh hukum. Dengan 

kata lain, yang dilindungi oleh hukum adalah unsur kreatif manusia 

yang diwujudkan dalam suatu bentuk produk yang dihasilkan. Atas 

hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang 

menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. 

Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti yang 

seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud 

(intangible asset). 

Secara filosofis terdapat 3 (tiga) doktrin justifikasi perlindungan 

hak merek menurut Bently dan Sherman dalam (Yudistira, 2017)yaitu: 

2.2.1.1. Kreatifitas 

Pemberian perlindungan merek dengan menggunakan 

argumentasi kreatifitas merupakan suatu hal yang lemah, hal 

ini disebabkan karena sebagian pada saat adanya hubungan 

antara barang dengan merek dipicu dan dikembangkan oleh 

pedagang, namun peran yang sama besarnya justru diciptakan 

oleh konsumen dan masayarakat. Bently dan Sherman 

memandang bahwa, dalam argumentasi yang paling 

meyakinkan dalam hal ini terkait dengan pendapat yang 

melihat merek sebagai imbalan atas investasi. Dengan 

demikian hukum merek dapat mendorong produksi akan 

produk-produk bermutu dan secara berlanjut menekan merek 

yang berharap dapat menjual barang-barang bermutu rendah 
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dengan cara memanfaatkan kelemahan konsumen untuk 

menilai mutu barang secara cepat. 

2.2.1.2. Informasi  

Informasi merupakan justifikasi utama perlindungan 

merek terkenal, karena merek terkenal digunakan dalam 

kepentingan umum sehingga meningkatkan pasokan 

informasi kepada konsumen dan dengan demikian dapat 

meningkatkan efisiensi pasar. Merek merupakan cara singkat 

komunikasi informasi kepada pembeli yang dilakukan dalam 

rangka membuat pilihan dalam membeli. Dengan melindungi 

merek melalui pencegahan pemalsuan oleh pihak lain, makan 

akan menekan biaya belanja dan pembuatan keputusan. Peran 

informasi serta iklan dalam dunia industri yang makin 

dominan menjadikan perlindungan merek menjadi semakin 

penting. 

2.2.1.3. Teori Etis 

Justifikasi perlindungan hak merek didasarkan pada 

landasan mengenai gagasan fairness atau keadilan (justice). 

Pada Prinsipnya tidak diperbolehkan menuai dari apa yang 

tidak ditanamnya, bahwa dengan mengambil merek milik 

orang lain, seseorang telah mengambil keuntungan dari pada 

nama baik (goodwill) yang dihasilkan oleh pemilik merek 

asli. Goodwill itu sendiri merupakan daya kekuatan yang 

atraktif yang timbul dari kegiatan usaha, yang mana 
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memberikan suatu kebaikan yang bermanfaat dan bersifat 

menguntungkan dari nama baik, reputasi, dan keterkaitannya 

dalam usaha bisnis. Dalam hal ini, pelaku usaha berjuang 

dalam menjaga dan mendapatkan reputasi merek dengan 

mempertahankan kualitas produk dan pemberian jasa kelas 

satu kepada konsumen, yang mana reputasi merupakan hasil 

aktivitas daya intelektual manusia. Hukum dalam hal ini 

dimaksudkan untuk merealisasikan. Hakikat keadilan yang 

dimaksud adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau 

tindakan dengan mengkajinya pada suatu norma yang 

menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan 

kelompoknya, golongannya, dan sebagainya) melebihi 

norma-norma lain. 

2.3.TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK 

2.3.1. PENGERTIAN MEREK 

Merek (brand) berasal dari kata “brand”  yang dalam bahasa 

Old Norse  bermakna “to burn”. Secara historis, merek telah 

dipraktikkan sejak tahun 2000 SM, dimana pada masanya merek 

digunakan sebagai tanda yang dibuat dari logam panas untuk 

menyatakan kepemilikan pada hewan ternak, sedangkan komunitas 

Skotlandia Kuno memaknai merek dengan ungkapan “keep your hands 

off”. Kemunculan merek pada awalnya dikarenakan adanya suatu 

kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang maupun badan usaha, yang 
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kemudian dipergunakan sebagai identifikasi pemilik atas suatu barang 

dan/atau jasa. (Abdi, 2017:15) 

Merek sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya 

merupakan tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (an 

indication of orgin) dari suatu perusahaan dengan barang dan / atau jasa 

perusahaan lain. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan 

perekonomian atau dalam kegiatan bisnis, maka pengaturan terhadap 

ketentuannya di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai upaya dalam menjaga 

persaingan usaha yang sehat. 

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 memberikan definisi bahwa merek merupakan 

tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, 

susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 

dan/atau jasa. Tanda yang dimaksud dapat berupa kata, huruf, angka, 

gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang 

dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa. Yang secara 

kategoris, kreasi visual tersebut tergolong sebagai merek. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, memberikan makna suatu merek adalah tanda yang 

dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, 

angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur 
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tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh 

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau 

jasa. Berdasarkan definisi tersebut, apabila seorang pemasar membuat 

nama, logo, atau simbol baru untuk sebuah produk baru, maka ia telah 

menciptakan sebuah merek. 

World Intellectual Property World (WIPO) memberikan definisi 

merek yaitu : 

“A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods 

or services as those produced or provided by a specific person 

or enterprice.” 

( “Merek merupakan tanda khas yang mengidentifikasikan 

barang atau jasa tertentu yang diproduksi atau disediakan oleh 

orang atau perusahaan tertentu.”) 

Selain itu, pengertian merek juga tercantum dalam perjanjian 

TRIP‟s yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) TRIP’s Agreement, 

yaitu: 

“Any sign, or any combination of signs, capable of 

distinguishing the goods or services of one undertaking form 

those of other undertakings, shall be capable of constituting a 

trademark. Such signs, in particukar words including personal 

names, latters, numerals, figurative elements and combinations 

of colours as well as any combination of such signs, shall be 

eligible for registration as trademarks. Where signs are not 

inherently capable of disguishing the relevant goods or services, 

Members may make registrability depend on distinctiveness 

acquired through use. Members may require, as a condition of 

registration, that signs be visually perceptible.” 

( “Setiap lambang atau kombinasi dari beberapa lambing, yang 

mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha 

lain, dapat menjadi merek dagang. Lambing-lambang dimaksud, 

terutama yang berupa rangkaian kata-kata dar nama pribadi, 

huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna 

dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu 

lambing tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang 
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atau jasa satu sama lain, anggota dapat menetapkan persyaratan 

bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh karena 

penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan sebagai 

syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambing 

dapat divisualisasikan.”)  

Selanjutnya menurut Sinclair dalam (Sulaksono, 2016:175), 

bisnis di dunia telah mengenali value of brands. Yang menegaskan 

merek merupakan kepemilikan secara jangka panjang hak cipta dan 

merek dagang, seperti software computer dan keahlian spesialis, 

dimana saat ini dikenali sebagai jantung dari nilai tak berwujud dari 

para investor yang ditempatkan di perusahaan. 

Sebuah merek memiliki beberapa elemen atau identitas, baik 

yang bersifat tangible dan intangible, yang mana elemen-elemen 

tersebut dapat dijabarkan menjadi nama merek (brand names), URL 

(Uniform Resource Locators), logo, simbol, karakter, juru bicara 

(spokespeople), slogan, jingles, kemasan, dan signage. Nama merek 

dapat didasarkan pada sejumlah aspek, diantaranya : 

a. Nama orang 

Misalnya pendiri, pemilik, manager, mitra bisnis, atau orang lain 

yang diasosiasikan de ngan produk. Secara historis, praktik person-

based brands merupakan norma umum yang berlaku dalam 

sejumlah bisnis, seperti jasa pengacara, akuntan publik, konsultan, 

dan dokter. 

b. Nama tempat (geographic brands names) 
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Nama tempat dapat digolongkan baik berupa tempat asal 

ditemukannya, dikembangkannya maupun tempat dijualnya produk 

atau jasa yang bersangkutan. Contoh : Hotel Solo, Jakarta Post, dst. 

c. Nama Ilmiah yang Diciptakan (invented scientific names) 

Biasanya dari bahasa yunani atau latin, contohnya Gramophone, 

Caligraph Typewriter (tulisan indah) dan Cuticura Soap 

(Perawatan Kulit) 

d. Nama “Status” (Status Name) 

Contohnya Crown Piano, Victor Bicycles, Diamond Dies, dan 

Monarch Bicycles. 

e. Good Association Names 

Contonya Ivory Soap, Quaker Oats, dan Sunlight Soap (yang mana 

berasosiasi positif dengan kemurnian, kehalusan dan kesehatan) 

f. Artifical Names 

Dapat termasuk tidak mengandung makna khusus, seperti misalnya 

Kodak dan Uneeda Biscuit. 

g. Descriptive Names 

Merek yang menggambarkan manfaat atau aspek kunci produk, 

contohnya Obat Gosok Tjap Onta, Kojok Moestadjab, dan Minyak 

Oerat Mastika. 

h. Alpha-Numeric Brand Names 

Nama merek yang mengandung unsur angka, baik dalam bentuk 

digit maupun tertulis. Contohnya obat nyamuk tiga roda, rokok dji 



36 
 

 

 

sam soe (234), kacang dua kelinci, MS Windows 98, dan lain 

sebagainya (Tjiptono,2005:4) 

Terdapat berbagai interpretasi dalam sebuah merek, yang dalam 

hal ini tidak mudah dalam membedakannya dengan produk dan market 

offering. Profesor Brand Marketing dari University of Brimingham, 

Leslie de Chernatory dalam (Tjiptono,2005:8) mengidentifikasi 14 

interpretasi terhadap merek, yang dikelompokkan menjadi tiga kategori, 

yaitu: pertama, berbasis input (branding dipandang sebagai cara para 

manajer mengalokasikan sumber dayanya dalam rangka meyakinkan 

konsumen). Kedua, berbasis output (interpretasi dan pertimbangan 

konsumen terhadap kemampuan merek memberikan nilai tambah bagi 

mereka), dan ketiga, interpretasi berbasis waktu (menekankan branding 

sebagai proses yang berlangsung secara terus menerus).  

Melalui identifikasi ketiga kategori tersebut kemudian merek 

dijabarkan menjadi 14 interpretasi yaitu merek sebagai logo, instrumen 

hukum, perusahaan, shorthand, risk reducer, positioning, kepribadian, 

serangkaian nilai, visi, penambah nilai, identitas, citra, relasi, dan 

evolving entity. Dengan demikian oleh de Chernatory menyebutkan 

bahwa interpretasi tersebut tidak harus bersifat mutually exclusive, 

karena merek dapat berupa perpaduan dari beraneka macam 

interpretasi, sehingga dimungkinkan adanya kombinasi dari berbagai 

interpretasi. Dengan demikian oleh de Chernatory & Segal-Horn (2003) 

dalam (Tjiptono, 2005:8) merek dapat diartikan sebagai “mata rantai” 

dimana antara aktivitas pemasaran perusahaan dan persepsi konsumen 
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terhadap unsur-unsur fungsional dan emosional dalam pengalaman 

mereka dengan produk tertentu dengan cara produk tersebut 

dipresentasikan kepada mereka. 

Tabel 1.2. Interpretasi Merek 

No Interpretasi  Deskripsi 

Perspektif Input 

1 Merek Sebagai Logo Merek didefiniskan sebagai nama, 

istilah, tanda, symbol, atau design 

atau kombinasi diantaranya, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang dan jasa dari suatu penjual 

atau sekelompok penjual dan 

membedakannya dari barang dan/atau 

jasa para pesaingnya. Definisi ini 

menekankan pada merek sebagai 

identifier dan differentiator. 

2 Merek sebagai 

Intrumen Hukum 

Merek mencerminkan hak 

kepemilikan yang dilindungi secara 

hukum. 

3 Merek sebagai 

Perusahaan 

Merek mempresentasikan perusahaan, 

dimana nilai-nilai korporat diperluas 

ke berbagai macam kategori produk. 

4 Merek sebagai 

shorthand 

Merek memfasilitasi dan 

mengakselerasikan pemrosesan 

informasi konsumen 

5 Merek sebagai penekan Merek menekan persepsi konsumen 

terhadap risiko (misalnya risiko 

kinerja, finansial, waktu, social, dan 

psikologis) 

6 Merek sebagai 

Positioning  

Merek diinterpretasikan sebagai 

wahana yang memungkinkan 

pemiliknya untuk mengasosiasikan 

penawarannya dengan manfaat 

fungsional tertentu yang penting, bias 

dikenali dan dinilai penting oleh para 

konsumen. 

7 Merek sebagai 

kepribadian 

Merek memiliki nilai-nilai emosional 

atau kepribadian yang bias sesuai 

dengan citra diri konsumen (baik citra 

actual, aspirasional, maupun 

situasional) Jennifer Aaker (1997) 

dalam (Tjiptono, 2005) 

mengidentifikasikan lima dimensi 
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kepribadian merek yaitu : sincerity, 

excitement, competence, 

sophistication, dan ruggedness. 

8 Merek sebagai 

serangkaian nilai  

Merek memiliki serangkaian nilai 

yang mmempengaruhi pilihan merek, 

sebagai contoh : merek virgin terdiri 

atas empat nilai utama yaitu : inovasi 

berkualitas, fun, a sense of challenge, 

dan value for money. Nilai-nilai ini 

kemudian diterjemahkan ke dalam 

beraneka ragam produk, mulai dari 

penerbangan dan kartu kredit hingga 

perusahaan rekaman. 

9 Merek sebagai visi Merek merupakan visi para manajer 

senior dalam rangka membuat dunia 

ini semakin baik, dengan kata lain, 

merek mencerminkan apa yang ingin 

diwujudkan dan ditawarkan oleh para 

manajer senior kepada masyarakat 

luas. 

10 Merek sebagai 

penambah nilai 

Merek merupakan manfaat ekstra 

(fungsional dan emosional) yang 

ditambahkan pada produk atau jasa 

inti dan dipandang bernilai oleh 

konsumen 

11 Merek sebagai identitas Merek memberikan makna pada 

produk dan menentukan identitasnya, 

baik dalam hal ruang maupun waktu 

Perspektif Output 

12 Merek sebagai citra Merek merupakan serangkaian 

asosiasi yang dipersepsikan oleh 

individu sepanjang waktu, sebagai 

hasil pengalaman langsung maupun 

tidak langsung atas sebuah merek 

13 Merek sebagai relasi Merek dapat dipersonifikasikan 

sehingga para pelanggan dapat 

menjalin relasi dengannya. Merek 

membantu pelanggan melegitimasi 

pandangan atau pemikirannya 

terhadap dirinya sendiri. 

Perspektif Waktu 

14 Merek sebagai 

envolving entity 

Merek bertumbuh seiring perubahan 

permintaan pelanggan dan persaingan, 

akan tetapi yang berubah adalah 

peripheral values, sementara core 

values jarang berubah.  
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Sumber : Fandy Tjiptono dalam bukunya Brands Management Strategy.2005. 

Yogyakarta : Andi Offet 

Style dan Ambler dalam (Tjiptono, 2005:13) memberikan dua 

perspektif dalam mendefinisikan merek, yaitu product plus dan holistic 

view. Product plus dikenal pula dengan istilah additive approach, 

produk dipandang sebagai dua hal yang terpisah, dimana merek adalah 

tanda yang ditambahkan pada produk, sehingga merek dipandang 

sebagai bagian dari produk dimana berfungsi memberikan nilai tambah 

bagi suatu produk.  

Merek juga dapat didefiniskan sebagai nama yang dapat 

dihubungkan atau diasosiasikan dengan satu atau lebih barang atau 

dalam sekumpulan produk dalam kelas produk yang saling 

berhubungan atau kelas produk yang sama, diman anama tersebut dapat 

digunakan untuk mengenali sumber atau ciri barang tersebut. Merek 

menjadi salah satu atribut yang sangat penting dari sebuah produk yang 

penggunaannya pada saat ini telah mencakup luas dalam berbagai 

bidang perdagangan baik terhadap barang maupun jasa. Hal ini 

dikarenakan merek atas suatu produk berarti memberikan nilai tambah 

terhadap produk tersebut. 

Lebih lanjut dalam (Sulistianingsih, 2017:21), Merek memiliki 

enam tingkat pengertian yaitu: 

a. Atribut 
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Setiap merek memiliki atribut yang perlu dikelola dan diciptakan 

agar konsumen dapat mengetahui dengan jelas atribut-atribut apa 

saja yang terkandung dalam suatu merek. 

b. Manfaat 

Konsumen tidak membeli atribut melainkan membeli manfaat, 

sehingga produsen harus dapat menterjemahkan atribut menjadi 

manfaat fungsional maupun manfaat emosional. 

c. Nilai 

Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen 

sebagai merek yang berkelas sehingga dapat mencerminkan siapa 

pengguna merek tersebut.  

d. Budaya 

Merek mewakili budaya tertentu. Dimana menggambarkan cirri khas 

pada suatu daerah maupun negara tertentu. 

e. Kepribadian 

Merek memiliki kepribadian sebagai kepribadian penggunannya. 

Dalam hal ini, merek menggambarkan sebenarnya dan citra diri yang 

cocok terhadap pengguna dengan citra merek. 

f. Pemakai 

Merek menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. 

2.3.2. JENIS MEREK 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang jenis-

jenis merek, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 

dan 3 yaitu jenis merek terbagi menjadi merek dagang dan merek jasa. 
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Pasal 1 angka 2 menerangkan yang dimaksud dengan merek 

dagang adalah : 

“Merek yang dipergunakan seseorang atau beberapa orang 

secara bersama-sama atau badan hukum unruk membedakan 

dengan barang-barang sejenis lainnya.” 

 

Pasal 1 angka 3 menyatakan yang dimaksud dengan 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.” 

 

Pasal 1 dalam Angka 1 – 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 memberikasn definisi mengenai beberapa jenis merek yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, kata, huruf-

huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa. 

b. 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-barang 

sejenis lainnya. Dalam hal ini mengandung pengertian adalah barang 

yang termasuk dalam suatu cabang industry atau cabang 

perdagangan yang sama. 

c. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
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sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis 

lainnya. 

d. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau 

jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh 

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk 

membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. 

Terdapat klasifikasi lain atas merek yang tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, berdasarkan pengkalsifikasian 

yang didasarkan pada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud atas 

suatu merek dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik 

orang lain. Diantaranya yaitu : 

a. Merek Lukisan (Beel Mark) 

Merek berupa karya tangan sang pelukis yang berisikan tentang 

passion atau ungkapan yang akan diciptakan pada kanvas dan 

coretan cat warna. Pencipta merek biasanya membuat karya 

berdasarkan atas apa yang mereka rasakan dan mereka lihat. Karya 

yang mereka buat biasa masuk ke dalam Merek atau nama yang 

mereka buat dapat menjadi hak atas karya pencipta merek tersebut. 

b. Merek Kata (Word Mark) 

Merek kata pada umumnya terdapat dalam take line atau slogan dari 

suatu lembaga atau merupakan bagian yang menginginkan produk 

dan jasa mereka terlihat oleh khalayak banyak serta menjadikan cirri 

khas dari lembaga tersebut. 

c. Merek Bentuk (Form Mark) 
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MMerek bentuk umumnya tercipta dari suatu produk yang 

diciptakan oleh suatu perusahaan. Produk yang diciptakan walaupun 

sejenis namun memiliki perbedaan dalam kemasan, paket, maupun 

bentuk yang dihasilkan. Merek bentuk menentukan cover yang 

dihadirkan dapat menarik khalayak umum atau tidak dan dapat 

menjadi kelangsungan yang akan terus menerus berulang. Bentuk 

yang dihadirkan biasanya akan berubah-ubah seiring perkembangan 

pasaran. 

d. Merek Bunyi-Bunyian (Sound Mark) 

Merek bunyi-bunyian dikatakan pula sebagai jingle yaitu dapat 

didengar melalui sarana yang berupa audio visual. Sarana yang dapat 

dihadirkan pada radio ataupun televise menandakan bahwa alunan 

nada yang didengar merupakan cirri khas dari lembaga yang 

menyiarkan. Merek bunyi-bunyian dapat menjadi daya tarik yang 

lebih karena terkadang khalayak banyak lebih mudah memahami 

dari bunyi-bunyian tersebut dan hasil ciptaannya. 

e. Merek Judul (Title mark) 

Merek judul diberikan oleh pencipta merek agar lebih jelas dalam 

penyebutan serta memudahkan untuk diperdagangkan. Merek judul 

sendiri sering dijumpai, dan dapat pula menjadi kebiasaan dari 

seseorang untuk mengetahui nama dari suatu produk atau barang 

yang mereka gunakan sehari-hari. (Pratama, 2014) 

R.M. Suryodiningrat dalam (Saidin, 2013:347) 

mengklasifikasikan merek dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:  
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a. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja. Misalnya : Good Year, 

Dunlop, sebagai merek ban mobil dan ban sepeda. 

b. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak 

pernah atau setidak-tidaknya jarang untuk digunakan dalam kegiatan 

perdagangan. 

c. Merek Kombinasi adalah merupakan kombinasi merek kata dan 

lukiisan, yang pada saat ini banyak sekali dipergunakan. 

2.3.3. FUNGSI DAN MANFAAT MEREK 

Memasuki realita kegiatan perdagangan, merek hadir dengan 

fungsi utamanya yaitu: pertama, sebagai tanda pembeda dan sebagai 

petunjuk asal barang. Kedua, fungsi tersebut dijalankan secara parallel 

dan setara, yang artinya fungsi yang satu tidak melampaui peran fungsi 

yang lain dan tidak dapat saling mengabaikan atau menegasikan. Dalam 

interaksi dan transaksi antara produsen dengan konsumen, merek 

berperan dalam mewakili produsen hadir di kawasan perdagangan dan 

membantu memudahkan konsumen mencirikan produk yang diinginkan 

maupun menemukan barang yang diperlukan. (Soelistiyo, 2017:7)    

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau 

pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa barang atau 

jasa lainnya, untuk itu fungsi merek selanjutnya juga dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Tanda Pengenal (Product Identity) 

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang membedakan produk 

produksi perusahaan yang satu dengan produk produksi perusahaan 
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lainnya (product identity). Fungsi pembeda ini juga menghubungkan 

barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan kepribadian 

dan reputasi barang atas hasil usahanya yang ketika 

diperdagangnkan. 

b. Sarana Promosi Dagang (Means Of Trade Promotion) 

Fungsi merek sebagai media promosi dimaksudkan dengan melalui 

iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau 

jasa. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik perhatian 

konsumen, dengan menjadi simbol bagi pengusaha untuk 

memperluas pasar produk atas barang yang diberdagangkan. 

c. Jaminan atas Mutu Barang atau Jasa (Quality Guarantee) 

Merek berfungsi sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa dalam 

hal ini tidak hanya menguntungkan pihak produsen pemilik merek, 

melainkan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau 

jasa bagi konsumen. 

d. Penunjuk Asal Barang atau Jasa (Source of Orgin) 

Merek sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang 

menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara 

barang atau jasa dengan daerah atau negara asalnya. 

e. Rangsangan Investasi dan Pertumbuhan Industri 

Merek dapat menunjang pertumbuhan industrI melalui penanaman 

modal, baik berupa modal asing maupun modal dalam negeri dalam 

menghadapi mekanisme pasar bebas. 
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Melalui fungsinya tersebut, pemakaian merek pada suatu produk 

barang dan/atau jasa dapat memberikan beberapa keunggulan bagi 

produsen, diantaranya: 

a. Merek memudahkan penjualan dalam mengolah pesanan-pesanan 

dan menekan permasalahan yang mungkin dapat timbul. 

b. Nama Merek dan tanda dagang akan secara hukum melindungi 

penjual dari pemalsuan terhadap cirri-ciri produk, karena apabila 

tidak, setiap pesaing akan dengan mudah meniru produk yang telah 

berhasil dipasaran. 

c. Merek memberikan penjual peluang kesetiaan konsumen pada 

produk, yang mana telah terbukti bahwa kesetiaan pada merek 

tertentu berhasil melindungi penjual dari persaingan serta 

pengendalian yang lebih ketat dalam merencanakan strategi 

pemasaran. 

d. Merek dapat membantu penjual dalam mengelompokkan pasar ke 

dalam segmen-segmen tertentu yang menghendaki manfaat-manfaat 

khusus. 

e. Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya merek yang baik, 

dimana dengan membawa nama perusahanan, merek-merek ini 

sekaligus mengiklankan kualitas dan besarnya perusahanan yang 

menaunginya. (Kotler,1996:81)  

Bagi konsumen, merek dapat memberikan beraneka macam nilai 

melalui fungsinya, diantaranya sebagai berikut: 

a. Identifikasi 
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Merek memberikan makna bagi suatu produk, dimana hal ini dapat 

memudahkan konsumen dalam mengidentifikasikan produk yang 

dibutuhkan atau dicari; 

b. Praktikalitas 

Merek berfungsi dalam memfasilitasi penghematan waktu atau 

energy melalui pembelian ulang identik dan loyalitas. 

c. Jaminan  

Merek berfungsi dalam memberikan jaminan bagi konsumen bahwa 

mereka bias mendapatkan kualitas yang sama sekalipun pembelian 

dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda. 

d. Optimalisasi 

Merek memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli 

alternative terbaik dalam kategori produk tertentu dan pilihan terbaik 

untuk tujuan sepsifik. 

e. Karakterisasi  

Melalui merek dapat diperoleh konfimasi mengenai citra diri 

konsumen atau citra yang ditampilkan kepada orang lain. 

f. Kontinuitas 

Merek memberikan kepuasan yang terwujud melalui familitaritas 

dan intimasi dengan merek yang telah digunakan atau dikonsumsi 

pelanggan selama bertahun-tahun. 

g. Hedonistic 

Merek memberikan kepuasan terkat dengan daya tarik merek, logo, 

dan komunikasinya. 



48 
 

 

 

h. Etis 

Merek memberikan kepuasan yang berkaitan dengan perilaku 

bertanggung jawab merek yang bersangkutan  dalam hubungannya 

dengan masyarakat. (Tjiptono, 2005: 21-22) 

Dapat disimpulkan bahwa merek melalui fungsinya tersebut 

baik bagi produsen maupun konsumen, merek memberikan manfaat, 

diantaranya : 

a. Manfaat Ekonomi 

1.) Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk saling bersaing 

memperebutkan pasar 

2.) Konsumen memilih merek berdasarkan value for money yang 

ditawarkan melalui berbagai macam merek 

3.) Relasi antara merek dan konsumen dimulai dengan penjualan. 

Premium harga dapat berfungsi layaknya asuransi risiko bagi 

perusahaan. Sebagaian besar konsumen lebih suka memilih 

penyedia jasa yang lebih mahal namun diyakininya akan 

memberikan kepuasan dari pada memilih penyedia barang dan 

jasa yang lebih murah namun tidak jelas kinerjanya. 

b. Manfaat Fungsional 

1.) Merek memberikan peluang bagi diferensiasi, selain 

memperbaiki kualitas (diferensiasi vertical), beberapa 

perusahaan juga memperluas mereknya melalui tipe-tipe produk 

baru (differensiasi horizontal) 
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2.) Merek memberikan jaminan kualitas, apabila konsumen 

membeli merek yang sama lagi, maka ada jaminan bahwa 

kinerja merek tersebut akan konsisten dengan sebelumnya. 

3.) Pemasar merek berempati dengan para pemakai akhir dan 

masalah yang akan diatasi merek yang ditawarkan. 

4.) Merek menfasilitasi ketersediaan produk secara luas 

5.) Merek memudahkan iklan  dan sponsorship 

c. Manfaat Psikologis 

1.) Merek merupakan penyederhanaan atau simplifikasi dari semua 

informasi produk yang perlu diketahui konsumen. 

2.) Pilihan merek tidak selalu didasarkan pada pertimbangan 

rasional. Dalam banyak kasus, faktor emosional (seperti gengsi 

dan citra social) memainkan peran dominan dalam keputusan 

pembelian 

3.) Merek memperkuat citra diri dan persepsi orang lain terhadap 

pemiliknya atau pemakainya. 

4.) Brand symbolism tidak hanya berpengaruh pada persepsi orang 

lain, namun juga pada identifikasi diri sendiri dengan objek 

tertentu. (Tjiptono, 2005:23) 

2.3.4. HAK EKSKLUSIF MEREK 

Perlindungan terhadap hak merek dilakukan melalui 

pendaftaran. Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan 

pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas mereknya 
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merupakan suatu keharusan apabila pemilik merek menghendaki 

sebagai orang yang berhak atas merek yang dimilikinya. 

Di Indonesia hak eksklusif atas pemilik merek terdaftar diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai 

berikut : “ Pemilik merek terdaftar memiliki izin hak eksklusif untuk 

menggunakan mereknya dan memberikan izin bagi pihak lain untuk 

menggunakan mereknya.” 

Hak eksklusif disini memiliki pengertian merupakan hak yang 

diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar 

umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri 

merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya. 

Adanya hak eksklusif ini, maka menurut sistem hukum merek 

Indonesia pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan 

perlindungan hukum, yang artinya apabila terjadi pelanggaran atas 

merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap 

pihak lain yang melakukan pelanggaran atas hak merek tersebut.  

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek dagang terdaftar 

dapat mencegah dari adanya perbuatan pihak ketiga yang tidak 

memiliki izin pemilik merek untuk menggunakan tanda-tanda yang 

sama persis atau memiliki kemiripan atas barang atau jasa yang sama 

atau mirip dengan barang atau jasa atas nama merek telah didaftarkan 

dalam kegiatan perdagangan. 
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Hak merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud 

yang mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. Hak ini timbul 

karena adanya kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan 

waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Pada dasarnya pemilik 

merek terdaftar dapat mengeksploitasi mereknya, baik melalui 

penggunaan yang dilakukannya sendiri atau dilisensikan atau bahkan 

dialihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain. 

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar, 

diantaranya adalah : 

a. Hak untuk menggunakan merek terkait dengan produk barang 

dan/atau jasa dan menggunakan untuk bisnis yang relevan; 

b. Hak eksklusif membuat pemilik merek terdaftar adalah satu-satunya 

yang menikmati hak eksklusif, dimana tidak ada satu pihak pun yang 

lain yang berhak untuk menggunakan merek yang memiliki 

persamaan secara keseluruhan (identic) atau persamaan pada 

pokoknya (similar) untuk barang dan/atau jasa; 

c. Hak untuk mengizinkan atau memberikan kewenangan bagi pihak 

lain untuk menggunakan merek terdaftarnya dengan cara 

menandatangani kontrak lisesni yang sesuai dengan hukum yang 

berlaku; 

d. Hak untuk menahan dan melarang pihak mana pun dari penggunaan 

merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan maupun 

persamaan pada pokoknya; 

e. Hak untuk menjaminkan merek terdaftar dalam bisnis; 
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f. Hak untuk investasi mengingat merek terdaftar merupakan asset 

tidak berwujud (intangible asset) dan membuat investasi sesuai 

hukum yang berlaku; 

g. Hak untuk mengalihkan merek terdaftar dengan atau tanpa bisnisnya 

kepada ahli warisnya. (Jened, 2015:195-196) 

2.3.5. PELANGGARAN MEREK 

Pada umunya pelanggaran merek timbul akibat adanya dorongan 

keinginan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam 

kegiatan perdagangan dengan cara melakukan tindakan yang dilarang 

dalam kegiatan perdagangan seperti melakukan peniruan, pemalsuan, 

dan pelanggaran lainnya terhadap barang dan/atau jasa yang merek nya 

telah dikenal pada masayarakat luas. Parlugutan Lubis dalam 

(Halomoan, 2008) menyatakam bahwa pelanggaran dalam bidang 

merek umumnya adalah suatu tindakan pemakaian merek terkenal tanpa 

izin, atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan untuk 

memudahkan dalam kegiatan pemasaran.  

Pelanggaran Merek (trademark infringement) menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

secara garis besar dapat diinterpretasikan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: 

1.) Suatu perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja 

dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama: 

2.) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan dengan sengaja dan 

tanpa hak dengan mengggunakan merek yang serupa; 

3.) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya; 
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4.) Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang 

dilindungi berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang 

dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan 

masyarakat mengenai asal barang atau jasa. (Halomoan, 2008:47)  

Pada prinsipnya berdasarkan perinsip hukum merek, 

pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) area utama, 

yaitu: 

1.) Infingement that create of “likehood of confusion as to source, 

sponsorship, affiliation, or connection. 

(Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan 

mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi). 

2.) Conterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishble-

required for treble damages and criminal prosecution. 

(Pemalsuan dengan menggunakan merek yang secara substansial 

tidak dapat dibedakan – yang dapat dipersyaratkan untuk 

pemulihannya tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya 

sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan 

dan untuk penuntutan pidana). 

3.) Dilution that lessening of the capaciyty of a famous mark to 

identify and distinguish goods or services regardless of competition 

or likehoood of confusion. 

(Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal 

untuk mengidentifikasikan dan membedakan barang atau jasanya, 
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terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan). 

(Jened, 2015:311) 

Untuk memahami apakah suatu perbuatan merupakan sautu 

pelanggaran merek, harus dapat memenuhi unsur sebagai berikut: 

1.) Larangan Undang-Undang 

Perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pengguna Hak 

Kekayaan Intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 

undang-undang. 

2.) Izin (Lisensi) 

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan tanpa adanya 

persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak eksklusif 

merek terdaftar. 

3.) Pembatasan Undang-Undang 

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 

4.) Jangka Waktu 

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka 

waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau 

perjanjian tertulis atau lisensi. (Muhammad, 2001:230) 

Perbuatan pelanggaran merek dapat dikatakan sebagai suatu 

persaingan curang dalam kegiatan perdagangan. Menurut Molegraf 

dalam (Ediningtyas, 2015:37) bahwa suatu persaingan curang atau tidak 

jujur adalah suatu perbuatan yang mana seseorang dalam melakukan 

kegiatan perdagangan menarik para pelanggan atau konsumen dengan 
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cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam 

perdagangan. 

Konvensi Paris menentukan bahwa tiap perbuatan yang 

bertentangan dengan “honest practices industrial and commercial 

matters” dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. Meliputi 

semua perbuatan pelanggaran yang dapat menciptakan kekeliruan 

dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul atau yang berkenaan 

dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seorang pelaku usaha 

yang mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul dari 

suatu barang. Praktik perdagangan tidak jujur dapat meliputi: 

a. Praktik Peniruan Merek Dagang (Trademark piracy) 

Perbuatan dalam kegiatan perdagangan yang berupaya untuk 

menggunakan merek dengan meniru merek terkenal (well known 

mark) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang 

sudah terkenal dan memiliki jangkauan reputasi yang tinggi dengan 

maksud menciptakan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan 

barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan barang atau jasa 

yang terkenal. 

b. Praktik Pemalasuan Merek Dagang (Counterfeiting) 

Perbuatan pelanggaran dengan cara memproduksi barang-barang 

dengan menggunakan merek yang sudah dikenal secara luas di 

dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya. 
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c. Perbuatan-Perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan 

dengan Sifat dan Asal Usul Merek (Imitations of labels and 

packaging) 

Perbuatan pelanggaran yang berupaya mencantumkan keterangan 

tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk 

mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki 

kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil yang 

bermutu. 

2.3.6. PEMBATALAN MEREK 

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan 

dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan 

terhadap merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan atau pihak pemegang hak eksklusif atas merek, baik 

dalam bentuk permohonan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal 

HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat apabila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar 

wilayah Negara Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai merek yang 

tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Sehingga ketentuan ini 

dicantumkan dalam pasal 79 Undang-Undang Merek dan Indikasi 

Geografis yang berbunyi: 



57 
 

 

 

a. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak 

yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, mengenai ketentuan 

merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak; 

b. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan 

Permohonan kepada Menteri; 

c. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap 

pemilik Merek Terdaftar. 

 Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan 

dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan 

pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek 

yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesussilaan, 

dan/atau ketertiban umum. 

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan 

pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan itu 

segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat 

Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan, Direktorat Jenderal 

melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari 

daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek 

setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 
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Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal KI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar 

umum merek dengan member catatan tentang alasan dan tanggal 

pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara 

tertulis kepada pemilik merek ata kuasanya dengan menyebutkan alasan 

pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar 

umum merek, serifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak 

berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar umum 

merek diumumkan dalam berita resmi merek. Pembatalan dan 

pencoretan merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas 

merek yang bersangkutan.  

2.3.7. PENGHAPUSAN MEREK 

Pada hakikatnya, suatu merek terdaftar berdasarkan ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan tentang merek dapat dihapuskan 

atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI, atas permohonan pemilik merek 

terdaftar atau perintah pengadilan, dan gugatan penghapusan dari pihak 

ketiga melalui Pengadilan Niaga. Penghapusan pendaftaran merek atas 

prakarsa Direktorat Jenderal HKI dan guagatan penghapusan di 

Pengadilan Niaga dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang 

terdapat dalam Pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu : 

1.) Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam 

perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau 

pemakaian terakhir. 
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2.) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai 

dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, 

termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang 

didaftar. 

Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud di atas 

dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada 

Pengadilan Niaga. Apabila pemilik merek tidak puas atas merek yang 

telah dihapuskan sebagaimana tersebut di atas, pemilik merek dapat 

mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Niaga yang selanjutnya 

apabila pemilik merek tetap tidak puas atas putusan Pengadilan Niaga 

dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. 

Penghapusan pendafatran merek akan dicatat dalam Daftar 

Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek yang 

selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek 

atau kuasanya dengan menyebut alasan penghapusan merek dan 

penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, 

Sertifikat Merek dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian dalam 

hal merek masih terikat perjanjian lisesni, penghapusan hanya 

dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima 

lisensi. 

2.4. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK TERKENAL (WELL KNOWN 

MARK) 

2.4.1. PENGERTIAN MEREK TERKENAL 
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Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut 

pengetahuan umum masyarakat. Merek Terkenal dalam bahasa asing 

diterjemahkan sebagai “well-known-mark”. Munculnya istilah 

penggunaan Merek Terkenal berawal dari adanya tinjauan terhadap 

merek berdasarkan reputasi (reputation) dan kemasyhuran (renown) 

suatu merek. Berdasarkan reputasi dan kemasyhuran merek dapat 

dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu : 

a. Merek Biasa (Normal Marks) 

Merek biasa merupakan merek yang tidak memiliki reputasi tinggi 

dan jangkauan pemasarannya atau promosinya sangat sempit dan 

terbatas. Merek dengan kategori ini pada umumnya tidak menjadi 

incaran pedagang atau pelaku usaha untuk meniru atau dipalsukan 

karena permintaan yang rendah. Merek biasa bukan disebabkan 

oleh faktor kwalitas yang rendah, namun kemungkinan dalam 

merek biasa ini tidak memiliki dana yang memadai sehingga 

menyebabkan pengenalan terhadap produk barang dan/jasa kurang 

dalam kehidupan masyarakat. 

b. Merek Terkenal (Well Known Marks) 

Merek terkenal memiliki reputasi tinggi karena lambangnya 

memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan pengetahuan 

masyarakat mengenai suatu merek di dalam maupun luar negeri. 

c. Merek Termasyhur (famous Marks) 

Merek termasyhur biasanya sulit untuk dibedakan, namun merek 

ini dalam pemasarannya atau promosinya hampir ke seluruh dunia 
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dengan reputasi internasional dengan produksi atas barang dan/atau 

jasanya hanya untuk golongan masyarakat tertentu saja dengan 

nominal harga yang sangat mahal. (Sulistianingsih, 2017:22) 

Definisi atau kriteria serta ketentuan mengenai Merek Terkenal 

(well known mark) juga terdapat dalam artikel 6 bis Konvensi Paris, 

dimana dalam menentukan definisi maupun kriteria mengenai merek 

terkenal diserahkan pada masing-masing negara anggota Konvensi 

Paris. Pengertian Merek Terkenal (well known mark) di Indonesia 

sendiri mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa: 

“Merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar 

dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, 

dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan 

dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan diberbagai 

negara.” 

Terdapat 2 (dua) terminologi hukum yang memiliki pengertian 

yang sama dengan merek terkenal “famous mark” dan “well known 

mark”. Dalam beberapa yurisdiksi mengartikan dalam arti yang sama. 

Namun, dalam hal ini juga dibedakan antara “famous mark” dan “well 

known mark”. Famous Mark diperlakukan lebih tinggi reputasinya dari 

pada well known mark. Merek terkenal dengan famous mark  sering 

membutuhkan untuk dilakukannya pendaftaran terlebih dahulu, paling 

tidak di negara asalnya bagi perlindungan hukum atas mereknya. 

Sedangkan merek terkenal dengan kategori well known mark pada 

umumnya dilindungi tanpa adanya suatu pendaftaran merek. 

(Halomoan, 2008:52) 
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Perlindungan terhadap merek terkenal dengan kategori well 

known mark  hanya dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang terkait 

dengan pendaftarannya saja. Sedangkan merek terkenal dengan kategori 

famous mark  dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak sah atas 

suatu produk barang dan/atau jasa yang bukan pesaing/tidak sejenis. 

Sehingga lebih sulit untuk membuktikan merek terkenal dengan 

kategori famous mark dari pada merek terkenal dalam kategori well 

known mark. (Jened, 2015: 241) 

Dengan perannya yang dapat memberikan nilai tambah bagi 

suatu produk, merek memiliki manfaat ekonomi dan mempengaruhi 

psikologis konsumen karena pertimbangan kualitas, harga, dan 

karakteristiknya. Maka suatu tanda yang terkenal biasanya dilindungi, 

terlepas apakah merek terkenal tersebut terdaftar maupun tidak. 

Sehubungan dengan sering timbulnya penyalahgunaan terhadap 

pendomplengan atas reputasi merek terkenal tersebut dapat diberikan 

perlindungan atas barang dan/atau jasa yang berbeda.  

Meskipun tidak ada definisi yang pasti mengenai merek terkenal 

baik dalam kategori famous mark dan well known mark. Namun 

demikian, negara-negara dapat memanfaatkan Rekomendasi WIPO 

tentang Perlindungan wellknown mark,  dan melindungi merek terkenal 

baik terdaftar maupun tidak terdaftar sesuai dengan kewajiban 

internasional yang berdasarkan Konvensi Paris untuk Perlindungan 

Kekayaan Intelektual dan TRIP‟s Agreement. 
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Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) TRIP‟s Agreement, menyebutkan 

bahwa keterkenalan suatu merek dapat diukur berdasarkan pengetahuan 

terhadap merek. Dalam hal ini pengetahuan diukur berdasarkan pada 

pengetahuan publik serta promosi yang dilakukan secara gencar, baik 

melalui media massa maupun elektronik. (Ediningtyas, 2015:40) 

Undang-Undang Merek Indonesia sendiri belum mengatur 

secara rinci mengenai merek terkenal, bahkan dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak 

mengalami perkembangan yang signifikan dengan Undang-Undang 

Merek Nomor 15 Tahun 2001. Dalam penjelasan Pasal 21 memberikan 

penjelasannya tentang penolakan permohonan merek terkenal 

menjelaskan bahwa reputasi merek terkenal akan diperoleh dilihat dari 

promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara 

dunia yang dilakukann oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran 

merek tersebut dibeberapa negara. (Syamsudin, 2005:97) 

Merek terkenal dianggap lebih dapat memberikan jaminan dari 

pada merek yang kurang dikenal oleh masyarakat. Timbul asumsi pada 

merek terkenal yang menguntungka, seperti misalnya merek menjadi 

merek terkenal atau karena produknya yang unggul, sehingga 

memberikan kesan sebuah merek yang mapan dengan reputasi yang 

baik dan tinggi. Selain itu, merek terkenal juga dapat memperoleh 

keuntungan karena menjadi salah satu alternatif dalam pemilihan 

pembelian produk barang atau penggunaan jasa oleh pembeli, yang 

dalam hal ini, memberikan pertimbangan bagi konsumen dalam 
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menentukan putusannya untuk membeli produk dengan melalui 

pencarian terhadap informasi suatu merek. Dengan kata lain merek 

terkenal dapta diartikan merupakan merekan merek yang dikenal luas 

oleh sektor-sektor relevan dalam masyarakat. Melalui promosi sebagai 

sarana paling efektif dalam membangun reputasi (image), yang mana 

dalam hal ini reputasi tidak hanya dipeolrh melalui pendaftaran, 

melainkan dapat diperoleh melalui actual use in placing goods or 

services into market (penggunaan secara actual dengan cara 

medistribusikan barang dan jasa di pasar perdagangan). (Jened, 

2015:241) 

2.4.2. INDIKATOR MEREK TERKENAL (WELL KNOWN MARK) 

WTO telah mengeluarkan guidelines  menyangkut faktor-faktor 

dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

d. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut 

dalam sektor publik yang bersangkutan. 

e. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek. 

f. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek termasuk 

pengiklanan dari publisitas serta presentasi pada pameran dari 

barang-barang dan/atau jasa atas merek tersebut. 

g. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi 

pendaftaran sampai pada suatu tingkat sehingga merefleksikan 

penggunaan atau pengakuan merek. 
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h. Catatan dari pengakuan hukum yang berhasil atas hak yang melekat 

pada merek sampai pada suatu tingkat dimana merek tersebut diakui 

sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang. 

i. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut. (Djubaedilah, 

1999:266) 

Ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal juga 

dapat didasarkan pada penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa untuk 

menentukan suatu merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan 

pengetahuan umu pada masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang 

bersangkutan. Selain itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang 

diperoleh melalui promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di 

beberapa negara di dunia dan bukti pendaftaran merek di beberapa negara, 

dan apabila dalam hal tersebut belum dapat cukup mengklasifikasikan 

merek sebagai suatu merek terkenal, maka Pengadilan Niaga dapat 

memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei 

guna memperoleh simpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek.  

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI 

No.M.30-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan 

pendaftaran merek terkenal yang mempunyai persamaan dengan merek 

orang lain atau milik badan lain, memberikan kriteria mengenai merek 

terkenal meliputi: 
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a. Merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada 

barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum; 

b. Digunakan di Indonesia maupun di luar negeri. 

Selain apa yang sudah diatur dalam persetujuan internasional 

maupun nasional, para sarjana dan ahli hukum di bidang kekayaan 

intelektual maupun organisasi yang bergerak dalam bidang hak dan 

kekayaan intelektual mencoba merumuskan mengenai batasan-batasan 

yang disebut sebagai merek terkenal, beberapa rumusan tersebut 

diantaranya: 

1.) Richard Heath, selain mengkategorikan 2 parameter yang disebut 

sebagai merek terkenal, terdapat beberapa kriteria yang dapat 

dijadikan sebagai tolok ukur sebuah merek terkenal, diantaranya: 

“some of the possible criteria which were mentioned in the discussions 

are as follows but they are not necessarily exhaustive: 

a. Market share 

b. Inherent registrability 

c. Acquired distinctiveness 

d. The nature of the goods or services 

e. The nature of the channels of trade 

f. The duration and extent of use 

g. The duration and the extent of publicity 

h. Use by third parties of the same or similar marks 

i. Geographical spread 
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j. The quality of the goods and service (although this point was hotly 

disputed) 

k. Bad faith 

l. The extent to which the mark isregistered and the extent and 

success of the efforts made by the mark’s proprietor to protect it. 

m. It is no coincidence that many of the above items are included in 

the Federal Anti-Dilution Bill which is currently being progressed 

in the United States Congress because dilution is a concept well 

regognized in US Law and Practice. 

2.) Yahya Harahap, kriteria merek terkenal antara lain: 

a. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen 

b. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik 

c. Didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

i. Presentasi nilai pemasaran yang tinggi; 

ii. Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah 

pemasaran di seluruh dunia; 

iii. Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama; 

iv. Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang 

3.) The United States Federation Legislation, mempertimbangkan merek 

terkenal yang terdiri dari satu atau lebih kriteria, yaitu: 

“ in determining wether a mark is distinctive and famous, a court may 

consider factor such as, but not limited to: 

a. The degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; 
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b. The duration and extend of use of the mark in connection with 

which the googs or services wuth the mark is used; 

c. The duration and extend of advertising and publicity of the mark; 

d. The geographical extend of the trading area in which the mark in 

used; 

e. The chanels of trade to the goods services with the mark is used; 

f. The degree of regonition of the mark or services in the trading 

aread and chanels or the trade used by the mark’s owner and the 

person against whom the injuction is sought. 

4.) Prof. Dr.Insan Budi Maulana, S.H., L.L.M., jika memperhatikann 

ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) TRIP’s Agreement maka 

terdapat beberapa hal utama dalam menentukan suatu merek terkenal 

(well known mark), yaitu: 

a. Pengetahuan masyarakat yang relevan terhadap merek tersebut; 

b. Pengetahuan masyarakat mengenai promosi merek tersebut; 

c. Perlindungan terhadap merek terdaftar (terkenal) diberikan pula 

terhdap barang dan atau jasa yang tidak serupa (sejenis) apabila 

dapat menimbulkan kesan memiliki hubungan dan pemilik merek 

terdaftar itu dirugikan atas penggunaannya. 

5.) Prof.Ahmad Zen Umar Purba, S.H., L.L.M., menyebutkan bahwa 

telah umum diterima bahwa keterkenalan merek di suatu yuridiksi 

tidak dengan sendirinya diterima sebagai terkenal dalam yurisdiksi 

lain. indikator dalam menentukan merek terkenal (well known mark) 

masih menjadi topik yang terus diperbincangkan karena hingga kini 



69 
 

 

 

belum ada definisi tentang merek terkenal dan berpulang kepada 

negara masing-masing dalam menentukkan keterkenalan suatu merek. 

Melalui ketentuan WTO sebagai guidelines dalam mempertimbangkan 

merek terkenal atau tidak, sehingga negara yang turut serta dalam 

perjanjian TRIP‟s berhak mengatur perlindungan merek terkenal 

dinegaranya sendiri. (Purba, 2009:67) 

2.4.3. PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL  

Perlindungan merek hanya diberlakukan terhdap merek yang 

telah didaftarkan. Perlindungan secara internasional dibutuhkan 

terhadap merek barang yang diperdagangkan melampaui dan melintasi 

batas-batas negara. Sebagaimana fungsi merek, yaitu sebagai suatu 

identitas atas suatu produk produsen atau perusahaan, maka konsumen 

dapat membedakan antara produk yang satu dengan produk lainnya 

terhadap jenis produk yang sama.  

Konsekuensi perdagangan bebas telah mengakibatkan kegiatan 

perdagangan mengalami persaingan yang cukup ketat diantara pelaku 

usaha yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, dalam praktik 

perdagangan kerap kali timbul berbagai tindakan-tindakan pelanggaran 

merek yang dilakukan secara sengaja, khususnya terhadap barang-

barang dengan merek terkenal yang telah dikenali secara luas 

reputasinya oleh konsumen masyarakat internasional. Hal ini kemudian 

menjadikan pendaftaran suatu merek menjadi hal yang mutlak sebagai 

syarat yang diperlukan guna memberikan perlindungan yang terbatas 

terhadap ruang lingkup persamaan merek dan persamaan jenis barang 
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dan/atau jasa yang dipergunakan oleh perusahaan yang berbeda. 

(Setiarini, 2012:43) 

Perlindungan terhadap merek terkenal asing didasarkan pada 

pertimbangan bahwa tindakan pelanggaran merek dilandasi oleh itikad 

tidak baik yang mengambil keuntungan dari reputasi merek milik orang 

lain. Rumusan perlindungan terhadap merek terkenal secara 

internasional mengacu pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris serta 

Pasal 16 Perjanjian TRIP‟s. Pada pokoknya perjanjian TRIP‟s tersebut 

berkaitan dengan pengetahuan dan pengenalan merek oleh masyarakat 

pada bidang usaha yang bersangkutan, termasuk dalam bidang 

pengetahuan datau pengenalan yang didapat sebagai hasil promosi 

suatu merek. (Setiawan, 2016:39) 

Indonesia yang telah bergabung dalam WTO Agreement 

sekaligus menjadi peserta dalam TRIP’s Agreement, menjadi bukti 

eksplisit bahwa sejak saat itu Indonesia telah terikat oleh kewajiban 

dalam memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal asing 

di Indonesia. Selain itu, dengan meratifikasi Konvensi Paris pada tahun 

1997, Indonesia terikat terhdap ketentuan perlindungan hukum terhdap 

merek terkenal.  

Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal di 

Indonesia sendiri telah ada sebelum keikutsertaan Indonesia dalam 

WTO, yang dalam praktiknya dapat dilihat dalam kasus Trancho 

(Putusan MARI No.67/K/Sip/1972), yang mana meskipun belum ada 
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aturan hukum positif yang spesifik tentang perlindungan terhadap 

merek terkenal asing, oleh MA yang digunakan sebagai kaidah yaitu: 

“Khalayak ramai harus dilindungi dari barang-barang tiruan 

yang memakai merek yang sudah dikenal sebagai merek barang-

barang yang bermutu baik” 

 

Selain terhadap kasus tersebut, dalam rangka perlindungan 

hukum merek terkenal asing, hakim menggunakan kaidah tentang 

larangan persaingan curang dalam bisnis untuk melindungi pemilik 

merek yang sah dari adanya tindakan pelanggaran merek.    

Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam (Setiarini, 2012:45) 

seorang hakim agungm dalam kasus Woodstock & Snoopy (Putusan 

MARI No.127K/PDT/1984) memberikan penjelasan mengenai 

kedudukan kaidah perlindungan hukum terhadap merek terkenal di 

Indonesia adalah : 

“Secara umum sesuai dengan moral perdagangan yang baik, 

para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha dalam 

rangka membonceng terhadap ketenaran merek dagang milik 

orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut 

belum terdaftar  di Indonesia, malah meskipun merek dagang 

tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik 

Indonesia.” 

 

Saat ini perlindungan merek terkenal di Indonesia dapat 

mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan c Undang –

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Dalam ketentuan tersebut menjelasakan bahwa dalam hal permohonan 

merek akan ditolak jika merek mengandung persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis, serta merek terkenal milik pihak lain untuk 
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barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. 

Hal ini didasarkan bahwa dalam penolakan permohonan yang memiliki 

persamaan pada pokokya atau keseluruhannya dengan merek yang 

sudah terkenal milik pihak lain, dilakukan dengan memperhatikan 

pengetahuan umum masyarakat mengenai merek pada bidang kegiatan 

perdagangan.  

Reputasi merek terkenal diperoleh melalui berbagai cara serta 

usaha yang tidak singkat, baik melalui promosi secara besar-besaran, 

investasi diberbagai negara yang dilakukan oleh pemilik dan disertai  

bukti pendaftaran merek di beberapa negara, apabila hal-hal tersebut 

belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan 

lembaga yang bersifat mendiri untuk survey guna memperoleh 

kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya  merek yang menjadi dasar 

penolakan. 

2.4.4. MEREK ASING 

Konvensi Paris memberikan persaman perlakuan yang mutlak 

antara orang asing dengan warga negara sendiri. Melalui prinsip “National 

Treatment” atau prinsip assimilasi Principle Of Assimilation, yaitu bahwa 

seseorang warga negara dari suatu Negara perserta oerjanjian akan 

memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seseorang warga 

negara dimana mereknya didaftarakan. (Djubaedilah, 1999:129) 

Prinsip  “National Treatment” atau prinsip assimilasi (Principle Of 

Assimilation) ini dimaksudkan untuk melindungi merek asing yang 

didaftarkan di negara peserta Konvensi Paris termasuk Indonesia.  Pasal 
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10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dapat 

diinterpretasikan pengertian merek asing yaitu merek yang diajukan oleh 

pemilik merek atas yang berhak atas merek yang tidak bertempat tinggal 

atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Indonesia. 

Pada hakekatnya merek terkenal asing mengandung pengertian 

yaitu merek yang terkenal yang dimiliki oleh subjek hukum (orang 

dan/atau badan hukum) yang tidak memiliki nasionalitas Indonesia. Merek 

terkenal asing untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan 

memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut 

di bidang usaha yang bersangkutan. 

2.4.5. MEREK PRIBADI 

Merek Pribadi (Private Label Brands) merupakan produk yang 

mereknya didesain dan dikembangkan dengan menggunakan nama 

pedagang/pengecer/nama kegiatan usaha pelaku usaha bersangkutan 

dan hanya dijual oleh pelaku usaha tersebut. (Susanti, 2012:80) 

Patricia F.Nicolino dalam (Nicolino,2001:12) berpendapat 

bahwa private label  pada dasarnya dimaksudkan untuk mengambil alih 

sebagian penjualan dari merek-merek besar. Pada umumnya, private 

label bermain dalam permintaan pasar yang telah diciptakan dan 

dibiayai oleh perusahaan bermerek. Barang-barang dengan private label 

brand  tidak berada dalam semua kategori jenis barang, hal ini 

disebabkan oleh ekonomi dasar permintaan konsumen (basic economics 

of demand). Apabila tidak terdapat permintaan pasar yang besar dan 

penjualan yang besar, maka tidak layak untuk berusaha dalam membuat 
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dan memproduksi produk private label brand. Selain itu, apabila 

terdapat permintaan yang sangat kecil untuk jenis produk tersebut, tidak 

akan ada perusahaan nasional besar yang akan mengeluarkan biaya 

besar untuk mengiklankan dan mempromosikannya.Artinya tidak ada 

tuntutan untuk melakukan upaya pembuatan private label. 

Ide pembuatan produk dengan ongkos yang lebih rendah dengan 

melekatkan merek berupa nama dagang maupun nama pribadi pada 

labelnya telah dilakukan sejak lama. Di Amerika sendiri, terdapat 

produk yang sangat sederhana, yang hanya berlabelkan warna hitam-

putih dengan tulisan “generic”. Yang mana seluruh dasar pemikiran 

terhadap produk adalah bahwa seseorang dapat menghemat uang 

dengan membeli produk tersebut sebagai pengganti merek-merek besar. 

Dalam kondisi dan masa ekonomi yang sulit, hal ini dapat beralasan, 

dan konsumen akan membeli produk seperti ini.  Private label 

menjadikan harga murah sebagai nilai plus atas kegiatan bisnis 

perdagangan. 

Ide menggunakan nama dagang pada label dapat bertahan 

karena dua alasan, yaitu : pertama, operator supermarket menyukai ide 

untuk membuat margin keuntungan yang lebih baik pada barang-barang 

tersebut. Yang mana dalam konsepnya mereka tidak perlu 

menghabiskan uang untuk memasang iklan. Kedua, dapat menyediakan 

produk-produk bagus dengan nilai tambah lebih dari sekedar murah dan 

menggunakannya untuk membangun bisnis dalam kegiatan 

perdagangan mereka sendiri.  
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Menurut Davies dalam (Susanti, 2012:4) Private Label Brands 

adalah “Any product with a retailer own name in it.” Dalam hal ini 

memberikan pernyataan bahwa Private Label Brands merupakan 

produk yang dibuat oleh peritel dengan nama perusahaan peritel yang 

memproduksinya. Selanjutnya Private Label Brands yang disingkat 

dengan PLBs diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Store Brands 

Produk PLBs dengan merek nama toko, missal merek Tesco yang 

dimiliki peritel “Tesco” 

2. Store Sub-brands 

Produk PLBs dengan merek nama toko PLBs dengan merek nama 

toko ditambah dengan nama lain, misalnya Tresco Finest Range. 

3. Generic Brands 

Produk PLBs dengan merek independen (tidak menyertakan nama 

toko), missal Value Plus produk PLBs dan Matahari supermarket. 

4. Individual Product Brands 

Produk yang dimiliki peritel tetapi dianggap sebagai merek 

individu, nama merek mungkin terlihat di bagian belakang, namun 

tidak terlalu mencolok. 

5. Eksklusif Product 

Secara definisi bukan produk PLBs tetapi mempunyai beberapa 

kesamaan karakteristik, produk ini bukan murni produk peritel 

tetapi bekerja sama dengan supplier. 
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2.4.6. PENCANTUMAN MEREK PADA PRODUK DALAM 

KEGIATAN PERDAGANGAN 

Seorang pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat 

menentukan terhadap perlu tidaknya memberikan merek tertentu pada 

suatu produk. Jika dilihat dari sejarahnya, beberapa produk dipasarkan 

tanpa mencantumkan merek. Baik oleh produsen maupun para 

perantara dalam menjual barang-barang mereka langsung 

diperdagangkan dengan satuan kilo, gram, liter, kotak dan sebagainya 

tanpa suatu tanda pengenalan dari pembekal. Tanda pemberian merek 

yang pertama dimulai oleh adanya serikat buruh pada abad pertengahan 

yang menuntut agar para pekerja mencantumkan tanda dagang pada 

produk-produk mereka, yang mana dimaksudkan agar dapat melindungi 

baik diri mereka sendiri maupun konsumen dari adanya ancaman 

kualitas rendah. Selain itu, pada bidang seni, pencantuman merek 

dimulai dengan memberikan tanda tangan seniman pada karya mereka. 

Seorang pelaku usaha dapat menentukan pencantuman merek 

terhadap produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan dalam kegiatan 

perdagangan melalui beberapa pilihan, diantaranya: 

a. Pelaku usaha dapat mencantumkan merek dengan menggunakan 

merek produsen apabila barang dibeli melalui produsen dan akan 

diperjualbelikan kembali; 

b. Pelaku usaha dapat mencantumkan merek dengan menggunakan 

merek lisensi apabila menggunakan lisensi dalam kegiatan 

perdagangan; 
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c. Pelaku usaha sebagaimana sebagai pedagang perantara dapat 

member merek sendiri (private brand), dapat juga disebut merek 

distributor, atau merek penyalur. (Susanti, 2012:9) 

2.5. TINJAUAN UMUM TENTANG REPACKING (PENGEMASAN 

ULANG) 

2.5.1. PENGERTIAN PENGEMASAN  

Pengemasan didefinisikan sebagai aktivitas merancang dan 

memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Atau dengan kata 

lain pengemasan merupakan tindakan membungkus, menutup suatu 

barang atau sekelompok barang dengan material kemasan. Material 

kemasan dapat berupa kertas, plastik, maupun kayu serta berbagai 

macam material lain yang dapat digunakan untuk tujuan pengemasan. 

(Kaihatu, 2014:73) 

Pengemasan disebut juga sebagai pembungkusan, pewadahan 

atau pengepakan. Pengemasan memegang peranan penting dalam 

pengawetan produk serta mempertahankan mutu dari isi suatu produk. 

Melalui wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau 

mengurangi kerusakan, melindungi bahan dan isi produk yang ada di 

dalamnya, serta melindungi dari adanya bahaya pencemaran dan 

gangguan fisik (gesekan, benturan, dan getaran). Pengemasan berfungsi 

dalam menempatkan sebuah produk ke dalam sebuah wadah atau 

tempat yang memiliki bentuk tertentu sehingga produk tersebut mudah 

dalam proses penyimpanan, pengangkutan, serta pendistribusian.   
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Pengemasan sering dihubungkan dengan kebijaksanaan label 

dan merek. Label pada umumnya sering dicantumkan pada kemasan 

dan merek merupakan tanda yang menjadi identitas yang dicantumkan 

pada label. Faktor-faktor perlunya dilakukan pengemasan adalah: 

1.) Pengemasan merupakan salah satu fungsi dalam pemasaran. 

Dalam hal ini dimaksudkan suatu pemberian kemasan/bungkus pada 

suatu barang dapat memberikan perlindungan terhadap barang dalam 

proses pengangkutannya dari pelaku usaha/perodusen ke konsumen  

/ pemakai industri . Di samping itu, barang-barang yang diberikan 

suatu kemasan sebagai pelindungnya umumnya akan lebih praktis, 

dan bersih, dan tidak akan mudah menguap, tumpah, maupun 

rusak.pengemasan juga dapat membantu dalam pengenalan suatu 

barang dan dapat mencegah penggantian barang-barang saingan.  

2.) Pengemasan dimaksudkan sebagai program pemasaran perushaan 

Melalui pengguanaan kemasan, suatu barang akan mudah dibedakan 

dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Disampinh hal 

itu juga perubahan terhadap kemasan sering pula mengubah kesan 

dari konsumen karena konsumen mempunyai anggapan bahwa 

barang yang ada di dalamnya juga ikut berubah. 

3.) Pengemasan barang merupakan suatu cara meningkatkan laba 

perusahaan 

Melalui penemasan yang menarik, diharapkan dapat memikat lebih 

banyak konsumen. 

2.5.2. KONSEP PENGEMASAN 
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Konsep Pengemasan berkaitan dengan batasan bagaimana suatu 

kemasan itu seharusnya melindungi dan fungsinya bagi produk tertentu. 

Dengan melihat apakah fungsi-fungsi kemasan harus melindungi 

produk sebaik mungkin, menyajikan cara membuka yang baru, 

menggambarkan mutu tertentu dari suatu produk atau perushaan, atau 

berfungsi lain. 

Konsep pengemasan harus pula didasarkan pada elemen-elemen 

kemasan seperti ukuran, bentuk, bahan, teks, dan tanda merek, dimana 

elemen-elemen tersebut harus seimbang dalam penerapannya. Setelah 

kemasan disusun sedemikian rupa, maka perlu dilakukan pengujian, 

seperti pengujian terhadap uji perekayasaan (engineering test) untuk 

menjamin bahwa kemasan mampu bertahan dalam kondisi normal, uji 

visual untuk meyakinkan bahwa segala bentuk tulisan dapat dibaca 

dengan warna yang seimbang, uji penyalur untuk melihat apakah para 

penyalur menganggap bahwa kemasan cukup menarik dan mudah 

ditangani, dan yang terakhir adalah uji konsumen untuk meyakinkan 

adanya tanggapan baik dari para pembeli barang tersebut. 

2.5.3. FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS ADA DALAM 

MENJALANKAN FUNGSI PENGEMASAN 

1.) Faktor Pengamanan 

Kemasan yang memenuhi syarat-syarat keamanan dan 

kemanfaatan, akan melindungi produk selama proses perjalanannya 

dari produsen menuju ke konsumen.  

2.) Faktor Ekonomi 
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Kemasan berperan dalam meningkatkan laba suatu perusahahan, 

maka sebagai pelaku usaha dalam menjalankan proses pengemasan 

harus mampu membuat kemasan semenarik mungkin, dengan 

harapan dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Selain 

itu pengemasan tidak melebihi proporsi manfaatnya, dimana dalam 

perhitungan biaya produksi kemasan harus efektif. 

3.) Faktor Pendistribusian 

Suatu produk dalam proses pendistribuasian selayaknya harus 

mampu memberikan kemudahan dalam prosesnya dari pabrik ke 

distributor atau pengecer hingga sampai kepada konsumen. 

Sehingga pengemasan harus memperhatikan kemudahan 

penyimpanan dan keperluan display produk. Hal ini dapat 

dilakukan dengan merancang bentuk dan ukuran kemasan 

sedemikian rupa sehingga tidak sampai menimbulkkan kesulitan 

selama proses pendistribusian, hal ini juga mengurangi tingkat 

kerusakan terhadap kondisi produk sebelum sampai ke tangan 

konsumen. 

4.) Faktor Informasi dan Komunikasi 

Proses pengemasan suatu produk hal penting yang perlu 

diperhatikan adalah mampu mencerminkan produk dan citra merek, 

dengan perencanaan dalam menyampaikan informasi yang 

diperlukan oleh konsumen sebagai bagian dari proses promosi, 

yang dalam hal ini penyampaian informasi harus bersifat mudah 

dilihat, mudah dipahami, dan mudah diingat. Dengan proses 
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pengemasan yang memperhatikan penyedian informasi atas suatu 

kondisi produk dapat memberikan kemudahan dalam proses 

identifikasi suatu produk dengan lebih efektif dan mencegah 

tergantikannya produk dengan produk pesaing.  

5.) Faktor Ergonomi 

Merupakan pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan 

dalam proses pengemasan untuk menghasilkan kemasan agar 

mudah dibawa, dipegang, dibuka, dan mudah diambil atau 

dikeluarkan isi produk dari kemasan tersebut. 

6.) Faktor Estetika 

Keindahan merupakan daya tarik visual yang mencakup 

pertimbangan penggunaan warna, bentuk, merek / logo, ilustrasi, 

huruf, dan tata letak untuk mencapai mutu daya tarik visual secara 

optimal. Alasan diperlukannya estetika dalam suatu kemasan: 

a. Estetika sebuah kemasan dapat menciptakan loyalitas 

konsumen dengan memberikan pengaruh psikologi dan 

emosional, misalnya melalui keunikan sebuah merek / logo 

pada kemasan. 

b. Estetika menjadi standar perusahaan untuk menetapkan harga. 

Ketika sebuah perusahaan atau produk mampu memberikan 

sebuah pengalaman yang dapat dirasakan oleh konsumen, 

maka perusahaan tersebut telah mampu memberikan nilai 

tambah pada konsumen, sehingga dalam hal ini perusahaan 
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berhak dalam memberikan tambahan harga untuk nilai tambah 

tersebut. 

c. Estetika dapat membuat produk menjadi lebih berbeda (point 

of differention) di tengan persaingan merek yang semakin 

ketat. Penggunaan warna, bentukm merek / logo, ilustrasi, 

huruf serta tata letak dapat digunakan untuk mencapai mutu 

daya tarik visual secara optimal. 

7.) Faktor Identitas 

Identitas akan memberikan daya pembeda anatar satu kemasan 

dengan kemasan yang lainnya ats produk lain. Intensitas kompetisi 

antarperusahaan untuk mendapatkan konsumen menjadi meningkat 

dan hal ini mendorong kebutuhan bagi perusahaan untuk 

memproduksi barang yang berbeda di pasaran. (Cenadi, 2009:95) 

2.5.4. PENGEMASAN ULANG (REPACKING) 

Pengemasan ulang (repacking) mengandung arti suatu tindakan 

yang dilakukan untuk mengemas kembali suatu produk barang ke 

dalam kemasan baru dalam ukuran yang lebih kecil dari ukuran 

kemasan awal. 

Sistem pengemasan ulang ini pada umumnya dilakukan pada 

produk-produk yang berjumlah besar, dimana memerlukan pengemasan 

menjadi kemasan yang lebih praktis untuk dijual kembali seperti pada 

beras, tepung, gula pasir, dan lain sebagainya. 

Perkembangan trend online shop saat ini menjadi peluang bagi 

pelaku usaha untuk memanfaatkan pengemasan ulang (repacking) ini 
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pada produk-produk kosmetik serta makanan yang menyandang merek 

terkenal, yang sering di sebut dengan share in jar/share in bottle.  

Konsep share in jar/share in bottle mengandung perngertian 

membagi (share) isi sebuah produk dalam (in) beberapa 

container/wadah kecil (jar/bottle). Tujuan konsep share in jar/share in 

bottle ini adalah agar konsumen dapat membeli dan mencoba sebuah 

produk tanpa harus langsung membeli produk dalam ukuran aslinya. 

Atau dengan kata lain konsep ini bias disama kan dengan konsep 

sample/tester, namun tidak semua produk menyediakan sample/tester 

terlebih untuk dijual dipasaran. (Ellora, 2017) 

Produk dengan share in jar/share in bottle dijual dengan 

kemasan kecil, sehingga harga jualnya pun cukup murah jika 

dibandingkan harga produk dalam ukuran dull size yang ada. Oleh 

karenanya konsep share in jar/share in bottle ini cukup digemari bagi 

para konsumen, terlebih bagi para konsumen yang ingin melakukan 

percobaan terlebih dahulu terhadap produk tersebut dan dijadikan oleh 

pelaku usaha sebagai peluang untuk berbisnis dan meraih keuntungan.  

3.4.3.1. Konsep Share In Jar/ Share In Bottle dalam Kegiatan 

Pengamasan Ulang (Repacking) Produk Kosmetik Merek 

Terkenal Asing 

Share in jar / share in bottle muncul dan marak 

dikalangan masyarakat khususnya bagi anak-anak muda yang 

berkecimpung dalam bidang kecantikkan. Dimana produk-

produk yang diminati adalah produk luar negeri, khususnya 
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produk-produk Korea Selatan yang dibandrol dengan harga yang 

cukup tinggi. Melalui berbagai review yang diberikan oleh 

berbagai beauty vlogger yaitu orang-orang yang membuat 

konten kecantikan baik dalam bentuk video maupun tulisan 

dimedia sosial dan website pribadinya, mendorong masyarakat 

untuk mencoba produk yang sama. Namun, dengan harga yang 

cukup tinggi dan tidak semua produk akan cocok dengan 

penggunanya, maka kemudian muncul konsep share in jar / 

share in bottle oleh pelaku usaha dibidang kecantikan dengan 

melihat peluang pasar tersebut. Share in jar / share in bottle 

pada mulanya dimaksudkan sebagai alternatif bagi masyarakat 

yang ingin mencoba produk luar negeri merek terkenal asing 

yang telah dikenal luas reputasi dan kualitasnya dengan harga 

yang tinggi sebagai produk sample / tester (produk coba) yang 

mana oleh beberapa produsen brand kecantikan tersebut tidak 

menyediakan produk dalam bentuk sample size- nya. (Ratnasari, 

2018) 

Konsep share in jar/share in bottle mengandung 

perngertian membagi (share) isi sebuah produk dalam (in) 

beberapa container/wadah kecil (jar/bottle). Tujuan konsep 

share in jar/share in bottle ini adalah agar konsumen dapat 

membeli dan mencoba sebuah produk tanpa harus langsung 

membeli produk dalam ukuran aslinya. Atau dengan kata lain 
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konsep ini dapat dipersamakan dengan konsep sample/tester. 

(Ellora, 2017) 

Produk dengan share in jar/share in bottle dijual dengan 

kemasan kecil, sehingga harga jualnya pun cukup murah jika 

dibandingkan harga produk dalam ukuran dull size yang ada. 

Oleh karenanya konsep share in jar/share in bottle ini cukup 

digemari bagi para konsumen, terlebih bagi para konsumen yang 

ingin melakukan percobaan terlebih dahulu terhadap produk 

tersebut dan dijadikan oleh pelaku usaha sebagai peluang untuk 

berbisnis dan meraih keuntungan.  

3.4.3.2. Keunggulan Produk Share in jar / Share in bottle  

1.) Ekonomis 

Produk kecantikan share in jar/share in bottle dianggap lebih 

murah bagi konsumen. Karena produk dibagi dalam ukuran 

dan kemasan yang lebih kecil. Selain itu konsumen dapat 

mencoba produk luar negeri yang biasanya dibandrol dengan 

harga yang tinggi dengan kualitas yang sama apabila 

membeli produk yang asli. Disamping itu, akan 

meminimalisir kerugian apabila produk tidak sesuai dan 

cocok dengan kondisi kulit para konsumen. 

2.) Meminimalisir Ketidakcocokan Terhadap Penggunaan 

Produk 

Produk share in jar/share in bottle dapat menekan kerugian 

yang akan dialami konsumen apabila produk yang dibeli 
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ternyata tidak sesuai dan cocok dengan kebutuhannya. Hal ini 

sangat membantu, apabila dibandingkan jika membeli produk 

dalam kemasan aslinya dengan harga yang tinggi dan 

ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

3.) Kesempatan Mencoba Lebih Banyak Produk 

Kelebihan lain yang dapat dirasakan dalam membeli produk 

share in jar / share in bottle adalah dapat memberikan 

kesempatan para konsumen untuk menggunakan lebih 

banyak produk. Seperti yang diketahui produk-produk 

kecantikan luar negeri dengan merek terkenal memiliki harga 

jual hingga 1 juta untuk tiap produknya, sedangkan produk 

share in jar / share in bottle hanya akan dibandrol dengan 

harga dibawah Rp. 50.000,00 tiap produknya. Oleh karena 

itu, dana yang dimiliki dapat disisihkan untuk membeli 

produk lain.  

4.) Memudahkan Untuk Dibawa (Trevelable) 

Beberapa produk kecantikan dalam bentuk cair, gel, dan 

cream hanya disediakan dalam ukuran dan kemasan yang 

khas dan besar, sehingga akan sulit apabila akan dibawa dan 

akan memakan tempat yang cukup luas. Share in Jar/ Share 

in Bottle merupakan kemasan yang fleksibel, praktis, 

higienis, murah dan mudah dibawa. Sehingga konsep share 

in jar / share in bottle dapat menjadi alternatif bagi pengguna 
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produk kecantikan agar lebih mudah dibawa kemana-mana 

(travelable).   

2.5.5. MEKANISME REPACKING 

Terdapat 3 (tiga) aspek dasar yang harus dipenuhi dalam 

pengemasan suatu produk/barang, yaitu antara lain : 

1.) Aspek Perlindungan Bahan/Kandungan Produk 

Produk didalam kemasan dapat dilindungi dengan berbagai cara, 

diantaranya dengan mengontrol keluar masuknya air (hidrasi), 

mengendalikan suhu, mengatur atmosfer pengemasan, mencegah 

migrasi komponen volatile, dan penyinaran UV. 

2.) Aspek Penanganan 

Pada aspek ini pengemasan mencirikan bahwa dalam proses 

pengemasan harus dapat memberikan perlindungan terhadap isi 

suatu produk melalui penanganan yang didasarkan pada pedoman 

yang berlaku mengenai tata cara pengemasan yang baik dan benar 

dengan memperhatikan berbagai aspek standarisasi dalam proses 

pengemasan produk. 

3.) Aspek Pemasaran 

Aspek ini mencirikan bahwa suatu pengemasan harus dapat 

memberikan identifikasi terhadap produknya. Suatu kemasan harus 

mampu menarik perhatian (eye catching), mencakup warna, 

bentuk, merek, ilustrasi, tata letak yang berhubungan dengan faktor 

emosi dan psikologis. (Gunarsa, 2011:29) 
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2.6. KERANGKA BERPIKIR 

                Bagan 1.1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Akibat Hukum Penggunaan Merek Pribadi oleh Pelaku Usaha 

Terhadap Produk Merek Terkenal Asing 

Teori & Landasan Konseptual 

Landasan Teori 

1. Doktrin Perlindungan Merek Bently&Sherman 

Landasan Konseptual 

1. Merek 

2. Repacking 

Pengemasan Ulang 

(Repacking) 

Kriteria Repacking yang memenuhi unsur 

sebagai pelanggaran merek 

Merek Pribadi (Privat 

Brands) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis 

Yuridis-Sosiologis 

1. Yuridis-Sosiologis, yang bersifat kualitatif melalui 

pendekatan konseptual, studi kasus, dan komparatif. 

2. Proses Pengumpulan Data : 

- Observasi 

- Wawancara 

- Studi Kepustakaan 

 

Penggunaan Merek Pribadi terhadap 

produk merek terkenal asing melalui 

repacking terkait hak eksklusif  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh 

manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud disini tersusun secara 

sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang 

dapat diperiksa dan ditelaah maupun dianalisis secara kritis, yang akan 

berkembang secara terus menerus atas dasar penelitian-penelitian yang 

dilakukan oleh pengasuhnya. (Seokanto, 2005:3) 

Penelitian menurut Gustav Radbruch dalam (Nuswardani, 2012:7) 

menyatakan bahwa : 

“Sciences which have to busy them selves with their own 

methodology are sick sciences.”  

 

Radbruch menggambarkan bahwa ilmu merupakan ilmu yang 

sibuk sendiri dengan metodologinya. Sama halnya dengan ilmu hukum 

dimana dalam ilmu hukum sibuk dengan pencarian „jati diri‟ nya sebagai 

ilmu yang bersifat „sui generis‟ yaitu, ilmu hukum sebagai jenis ilmu 

tersendiri, dan tidak tergabung dalam cabang ilmu-ilmu lain. Namun, 

gambaran umum tentang keilmiahan suatu kajian yang dapat disebut 

„ilmu‟ seringkali menegasi sifat „sui generis‟ ilmu hukum dengan cirinya 

yang bersifat normatif dan praktis.  

 Seorjono Soekanto dalam bukunya (Seokanto,2005:43) 

berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, 

yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang 
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bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, 

dengan jalan menganalisisnya. Sedangkan metode penelitian pada 

dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang sangat penting 

dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Disamping 

itu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum yang 

kemudian dianalisis bagaimana pemecahannya atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 

3.1.JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis-sosiologis atau sering disebut sebagai penelitian hukum 

yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence. Dimana 

penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-

undangan), namun bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan 

perundangan, melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang 

terjadi ketika sistem norma berkerja dalam pergaulan masyarakat. 

Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum 

(law in action) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti 

Holmes, yaitu “law is not just been logic but experience” atau dari Roscou 

Pound tentang “la as a tool of social engineering” dan bukan seperti 

pandangan para positivis bahwa hukum adalah “….. law as it is written in 

books” yang melihat ukum hanya pada aturan sistem norma perundang-

undangan saja. (Fajar&Achmad, 2013:47) 

Penelitian Yuridis-Sosiologis dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengadakan pendekatan terhadap objek yang diteliti dengan 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis, dan regulasi lainnya yang dikaitkan terhadap perilaku 

pelaku usaha dalam memperdagangkankan barang dagangannya dengan 

mencantumkan merek pribadi atas suatu produk merek dagang terkenal 

asing melalui proses pengemasan ulang repacking.  

3.2.PENDEKATAN PENELITIAN 

Pemaparan terhadap hasil penelitian secara sistematis dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok (Ekasari, 2017:64)  

Penelitian kualitatif menggunakan data desktiptif, yaitu berupa 

kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Semua data yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan 

demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan.  

Berdasarkan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini, 

diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai akibat hukum, 

kesadaran hukum masyarakat serta peran lembaga pemerintah berwenang 

dalam memberikan perlindungan terhadap adanya peristiwa baru yang 

muncul dalam kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan pemanfaatan 

merek terkenal asing melalui repacking dan penggunaan nama merek 

pribadi melalui sistem pengemasan ulang terhadap produk merek terkenal 

asing yang dilakukan dengan melakukan repacking, serta bentuk 
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perlindungan yang dapat diberikan kepada pemilik merek. Dengan 

demikian maka penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, 

berupa laporan penelitian yang disajikan dan disertai kutipan-kutipan data 

untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. 

3.3.FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian mengungkapkan pokok permasalahan apa yang 

menjadi pokok perhatian / pusat perhatian untuk dilakukannya penelitian 

ini, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui dan menganalisis kriteria bentuk pelanggaran merek 

melalui repacking yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa adanya hak 

maupun izin dari pemilik merek terkenal asing yang bersangkutan. 

b. Mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang dapat timbul dari 

adanya penggunaan merek pribadi terhadap produk merek terkenal 

asing yang dilakukan pengemasan ulang berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Melalui fokus dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal 

yang berkaitan dengan bagaimana bentuk pelanggaran merek yang dapat 

diterapkan terhadap kegiatan repacking dengan memanfaatkan merek 

terkenal, serta bagaimana akibat hukum yang dapat timbul dengan 

penggunaan merek pribadi tersebut dalam produk  hasil repacking produk 

merek terkenal asing tanpa adanya kerjasama maupun izin dari pihak 

pemilik merek. 
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3.4.LOKASI PENELITIAN 

Peneliti melakukan penelitian untuk menunjang keberhasilan 

penelitian dengan mengambil lokasi di 3 (tiga) tempat yang menjadi fokus 

penelitian ini, yaitu: 

a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa 

Tengah karena Kemenkuham sebagai pihak yang berwenang dalam 

menerima pendaftaran merek dan pelaksanaan pengawasan serta 

perlindungan terhadap merek. (Jalan Doktor Cipto N.64, Kebonagung, 

Semarang, Jawa Tengah) 

b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Semarang sebagai 

badan yang mengawasi peredaran produk-produk lokal maupun 

import baik yang diperdagangnkan secara online maupun offline yang 

beredar di wilayah Jawa Tengah, khususnya wilayah Kota Salatiga.. 

(Jalan Sukun Raya No.4 Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah) 

c. Onlineshop maupun toko kosmetik yang menjual produk-produk 

perawatan kecantikan dengan merek-merek terkenal asing dan 

produk-produk hasil repacking di Kota Salatiga. 

3.5.SUMBER DATA PENELITIAN 

Dalam upaya untuk memecahkan suatu jawaban atas isu peristiwa 

hukum yang diangkat dalam pembahasan penulisan penelitian ini, dan 

untuk memberikan preskripsi apa yang diperlukan sebagai sumber-sumber 

penelitian hukum, baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder, 

diantaranya : 

3.5.1. Sumber Data Primer 
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Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat, dimana data primer dalam penelitian ini terutama akan 

diperoleh dengan melalui pengamatan dan wawancara, sehingga 

nantinya akan diperoleh jawaban dari responden maupun informan, 

serta melalui narasumber yang nyata dan sesuai pada fokus 

penelitian. 

3.5.1.1. Responden 

Responden berasal dari kata “respon” (penanggap) yaitu 

orang yang menanggapi. Dalam penelitian yang penulis 

lakukan, reponden adalah orang yang diminta memberikan 

keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Keterangan 

tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu 

dapat melalui dengan mengisi angket/lisan ketika 

menjawab wawancara. Dalam melakukan penelitian yang 

dijadikan responden adalah penjual produk hasil repacking 

serta pembeli produk hasil repacking di Kota Salatiga. 

3.5.1.2. Informan 

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (Nasution, 

2016:166) Informan adalah orang atau individu yang 

memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti 

sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat 

mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. 

Informan diperlukan dalam penelitian empiris untuk 

mendapatkan data secara kualitatif. Kebenaran informasi 
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yang diberikan oleh informan adalah kebenaran menurut 

informan, bukan dari peneliti. Oleh karena itu, harus 

memberi ruang kebebasan bagi informan untuk 

berpendapat. Dalam penelitian ini yang dijadikan Informan 

adalah Pegawai di Bidang Penindakan Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan di Semarang. Sumber Data 

Sekunder 

3.5.1.3. Narasumber 

Narasumber merupakan tenaga ahli atau orang yang 

memiliki kompetensi dibidang ilmu atau keahlian tertentu 

yang dapat menguasai persoalan yang akan diteliti dan 

memiliki keahlian dalam wawasan yang luas mengenai 

bidang yang dikaji. (Nasution, 2016:167) Dalam penelitian 

ini yang dijadikan sebagai narasumber yaitu dan Kepala 

Bagian Pelayanan Hukum dan Kepala Bidang Pelayanan 

Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-doumen resmi, publikasi tentang 

hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan 

hasil seminar yang diselenggarakan oleh Kementrian Hukum dan 

HAM  Provinsi Jawa Tengah serta Balai Besar POM di Semarang. 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan yang 
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relevan dengan materi yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 

(tiga) bahan hukum yaitu sebagai berikut: 

3.5.2.1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berkekuatan 

hukum dan mengikat masyarakat yang terdiri dari berbagai 

macam peraturan perundang-undngan yang relevan dan terkait 

dengan permsalahan penelitian ini, diantaranya yaitu: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis; 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen; 

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik: 

e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-

Dag/Per/9/2015 Tahun 2015 Tentang Kewajiban 

Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. 

3.5.2.2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan-bahan primer yang terdiri dari hasil 

penelitian, buku-buku dan literature tentang merek dagang 

terkenal asing maupun sejenisnya, serta arsip-arsip, laporan-

laporan, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya yang dianggap 

relevan dengan penelitian ini. 
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3.5.2.3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memiliki kegunaan 

dalam memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dalam 

hal ini dianntaranya berupa kamus hukum, ensiklopedia, 

internet dan lain sebagainya. 

3.5.2. Sumber Data Tersier 

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau 

bahan sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan 

dapat dipergunakan untuk melengkapi penelitian ini. 

3.6.TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah 

mendapatkan data. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

data yang valid dan reliable dapat dipertanggungjawabkan. Artinya data 

tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data dalam melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1. Sampel Penelitian 

Penentuan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan 

jenis sampel serta perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi 

objek penelitian. Teknik sampling adalah teknik atau metode untuk 

memilih dan mengambil unsure-unsur atau anggota-anggota dari 
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populasi untuk digunakan sebagai sampel secara representative. Non 

probability Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberi kesempatan sama bagi semua anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel, sehingga metode sampling yang digunakan 

adalah Sampling Accidental, yaitu teknik pengambilan sampel secara 

kebetulan. Dimana sampel diambil secara kebetulan yang ditemuinya 

yang dipandang cocok menjadi sumber data dalam penelitian yang 

dilakukan. 

3.6.2. Observasi 

Nasution (Sugiyono, 2010:310) menjelaskan bahwa observasi 

merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. para peneliti hanya 

dapat bekerja berasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

yang diperoleh melalui observasi. 

Observasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun 

langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya guna 

mencari bahan-bahan dan fakta-fakta yang konkret. Soerjono 

Soekanto dalam (Seokanto,2005:207) mengatakan tujuan 

dilakukannya observasi adalah : 

a. Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana 

adanya atau sebagaimana terjadi dengan sesungguhnya. 

b. Untuk mendapatkan data perihal perilaku nyata dalam prosesnya. 

c. Untuk mendapatkan suatu gambaran sejenak dan komprehensif 

mengenai perilaku manusia dan kelompoknya. 

d. untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan. 
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e. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam 

mengadakan penelitian, yang mungkin tidak ditemukan dalam 

bahan pustaka. 

f. Untuk mendapatkan dasar bagai perumusan masalah, yang tidak 

diketemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang 

lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 

observasi merupakan teknik pengamatan yang dilakukan dengan 

sengaja dan sistematis untuk memperoleh data yang selanjutnya akan 

diproses untuk kebutuhan penelitian yang penulis lakukan.observasi 

menjadi alat ilmiah untuk muji hipotesis, bahkan bisa memunculkan 

konsep dan teori seperti halnya kuisioner. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan agar peneliti 

memperoleh fakta-fakta mengenai akibat hukum terhadap penggunaan 

merek pribadi terhadap produk orang lain melalui repacking 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. 

3.6.3. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dengan narasumber yang diwawancarai untuk memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut. Pengumpulan data 

yang dilakukan dengan wawancara pada narasumber yang didasarkan 

pada pedoman wawancara yang telah disusun terlebih dahulu. 
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Pada teknik wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara 

secara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah 

dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukkan, yang dibuat dalam 

bentuk berpedoman wawancara. Selama proses wawancara peneliti 

akan menggunakan media elektronik sebagai alat bantu dalam proses 

menggali jawaban dengan perekam suara dan mencatat pokok-pokok 

hasil wawancara, yang selanjutnya dari hasil wawancara tersebut akan 

diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif ke dalam hasil penelitian. 

Wawancara akan ditujukan kepada pelaku usaha yang 

memperdagangkan produk pengemasan ulang (repacking) secara 

online, Kantor Wlayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa 

Tengah yang bertugas dalam pelayanan hukum bidang kekayaan 

intelektual, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang. 

3.6.4. Studi Kepustakaan 

Dalam penelitian Yuridis-Sosiologis, studi kepustakaan 

merupakan usaha (metode) yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

akan atau sedang diteliti. Teknik studi kepustakaan bertujuan dalam 

mencari landasan-landasan terhadap teori-teori, konsepsi-konsepsi, 

pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan yang relevan dengan 

pokok pembahasan dalam permasalahan hukum yang akan dikaji. 

Dalam mencari landasan teori, landasan konseptual, 

pandangan-pandangan, serta penemuan-penemuan dapat dilakukan 

melalui sumber referensi pokok, yaitu sumber referensi umum berupa 
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buku-buku teks, ensiklopedia, monograf, review, dan lain sebagainya. 

Selain itu juga melalui sumber referensi khusus berupa bulletin 

penelitian, jurnal penelitian, majalan penelitian periodic, tesis, 

disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. (Soemitro, 1994:39) 

Melalui teori-teori umum serta konsepsi kemudian dilakukan 

penjabaran atau analisis berdasarkan penalaran secara deduktif. 

Sedangkan dari penemuan-penemuan atau hasil-hasil penelitian 

dilakukan perpaduan berdasarkan penalaran induktif.  

Penjabaran landasan teoritis dilakukan dengan menetapkan 

metode klasifikasi yang meliputi : 

a. Memilih ruang lingkup yang akan diteliti. Yang dalam hal ini 

penelitian terhadap penggunaan merek pribadi terhadap merek 

terkenal asing melalui pengemasan ulang (repacking). 

b. Mengadakan inventarisasi terhadap ruang lingkup tersebut, 

dengan mengumpulkan istilah-istilah pokok, seperti merek, merek 

terkenal, merek asing, hak ekslusif merek, pelaku usaha, 

pengeamasan ulang, dan lain sebagainya. 

Penjabarkan landasan konseptual yang didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan, serta merumuskan definisi-definisi 

yang dapat dijadikan pedoman operasional dalam proses pengumpulan 

bahan-bahan hukum, pengolahan, analisa, serta kontruksi data.  

3.6.5. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data informasi serta catatan-catatan penting yang 
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berhubungan dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian. 

Seperti peta, data statistic, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data 

penduduk, grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dan lain sebagainya. 

Dokumentasi juga dikatakan sebagai data sekunder, yaitu data 

yang telah dibuat dan dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain. 

informasi ini sangat penting untuk membantu melengkapi data yang 

dikumpulkan. Studi dokumen menjadi pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara. 

3.7. VALIDITAS DATA 

Validitas data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan 

hasil lapangan dengan kenyataan yang telah diteliti di lapangan. Validitas 

data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik 

triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. (Seokanto, 

2005:26) 

Untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data dilakukan 

dengan triangulasi atau multi strategi, yaitu suatu metode untuk 

mengetahui masalah sebagai akibat dari kajian yang hanya 

mengandalkan satu teori saja, satu macam data dan satu metode 

penelitian saja. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan sumber, metode , penyidik dan teori meliputi: 

a. Triangulasi Data 
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Data yang terkumpul dari sumber, tempat dan peran yang berbeda 

dilakukan pengecekan silang, dengan jalan membandingkan 

pendapat yang dilakukan secara terbuka dengan yang diungkapkan 

sendiri secara pribadi, membandingkan pendapat atau perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan sesuai dengan 

kualifikasi tertentu serta membandingkan hasil wawancara dengan 

isis suatu dokumen tertentu. 

b. Triangulasi Teori 

Suatu topic penelitian dikaji dari berbagai aspek dan perspektif 

teoritis. Persoalan dikaji dari dua arah yang di pandang dapat saling 

menunjang, yakni kajian secara filosofis dan secara sosiologis. 

c. Triangulasi Metode 

Data yang diperoleh merupakan hasil dari aplikasi dari beberapa 

metode pengumpulan data untuk memperkuat keabsahan data. 

Dalam penelitian ini dipadukan dari beberapa metode pengumpulan 

data, yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. 

(Roisah&Setiyono, 2019:303) 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. 

Sehingga keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat 

penting, melalui keabsahan data yang didapatkan dapat terjamin 

kredibilitasnya (kepercayaan) maka penelitian kualitatif dapat dikatakan  

tercapai. Dalam penelitian ini, untuk mencapai kebasahan data dilakukan 

dengan triangulasi. Dengan mengingat ketiga kenis triangulasi tersebut, 

penulis memilih keabsahan data dengan pendekatan sumber untuk 
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mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek 

penelitian.  

Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derjat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. Triangulasi dengan sumber yang dilakukan pada penelitian ini 

yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

terkait seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis serta dokumen terkait lainnya. 

3.8. ANALISIS DATA 

Analisis data dilakukan berdasarkan sumber-sumber hukum yang 

telah diperoleh baik yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, 

studi kepustakaan, serta studi dokumentasi. Agar hasil penelitian dapat 

dengan mudah dicerna, maka penelitian ini menggunakan analisis data, 

dengan kegiatan yang meliputi: 

3.8.1. Pemeriksaan Data (Editing) 

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu editing yang 

berarti meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari observasi 

dan wawancara maupun dokumentasi apakah data ini cukup baik 

dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya 

(Koentjoroningrat, 1997:270). Dari situ peneliti melakukan 

pengeditan megenai kejelasan jawaban atau relevansi jawaban dari 

beberapa objek untuk meneliti kembali catatan-catatan dan data-

data yang diperoleh dari pengumpulan data. Pada tahapan ini data-
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data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan responden 

mengenai upaya perlindungan hukum terhadap Hak atas Merek 

akibat adanya penggunaan merek pribadi pada produk merek 

terkenal asing melalui repacking berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

maupun dokumentasi yang berupa data-data serta bahan-bahan 

kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini 

3.8.2. Klasifikasi (Classifying) 

Setelah proses editing selesai tahap berikutnya adalah 

classifying yaitu usaha untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban 

kepada informan baik yang yang berasal dari wawancara maupun 

yang berasal dari observasi (Koentjoroningrat,1997: 272). 

Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data 

dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur 

yang terkadung dalam fokus penelitian. (Bisri, 2003: 335) 

Penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya 

melalui wawancara dengan responden yaitu Pelaku usaha 

repacking yang memperdagangkan produk hasil repacking 

terhadap produk merek terkenal asing dengan mencantumkan 

merek pribadi miliknya yang berada di Kota Salatiga, serta 

konsumen pengguna produk hasil repacking. Yang dalam hal ini 

data hasil penelitian terpisah dengan data-data yang diperoleh dari 

pihak kedua atau data sekunder yang berupa referansi buku 

maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu 
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tentang upaya perlindungan hukum terhadap Hak atas Merek 

akibat adanya penggunaan merek pribadi pada produk merek 

terkenal asing melalui repacking berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan 

rumusan masalah yangada dalam penelitian ini. 

3.8.3. Verifikasi (Verifying) 

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk 

menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini 

dilakukan dengna cara menemui sumber data (informan) dan 

memberikan hasil wawancara kepadanya, dengan tujuan untuk 

ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan 

oleh informan tersebut (Sudjana, 2008: 84).Verifikasi sebagai 

langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh 

yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran data untuk 

menjamin validitas data yang sudah terkumpul, yakni dengan cara 

menemui informan dan memberikan hasil wawancara dengannya 

untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang 

diinformasikan olehnya atau tidak, yakni mengenai pandangannya 

(pelaku usaha dan konsumen) terkait upaya perlindungan hukum 

terhadap . Hak atas Merek akibat adanya penggunaan merek 

pribadi pada produk merek terkenal asing melalui repacking 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. 
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3.8.4. Analisis (Analyzing) 

Proses selanjutnya adalah analisis yaitu penyusunan, 

mengategorikan data, mencari pola, atau memahami maknanya 

(Abdullah, 2006: 218). Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya 

pemeriksaan terhadap data yang terkumpul. Data primer berasal 

dari narasumber atau responden dan sekunder dari buku-buku dan 

tulisan serta undang-undang, data yang diperoleh akan dianalisis 

dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan 

cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini dan memahami perbandingan pandangan dari 

Responden terkait upaya perlindungan hukum terhadap Hak atas 

Merek akibat adanya penggunaan merek pribadi pada produk 

merek terkenal asing melalui repacking berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

3.8.5. Pembuatan Kesimpulan (Concluding) 

Setelah keempat tahapan pengolahan data mengenai 

pandangan responden, informan serta narasumber terkait 

perlindungan Hak atas Merek akibat adanya penggunaan merek 

pribadi pada produk merek terkenal asing melalui repacking 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 

Merek dan Indikasi Geografis dalam penelitian ini terselesaikan, 

maka proses terakhir dalam pengolahan data ini adalah concluding. 

Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan 
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kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk 

memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa 

yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah (Sudjana, 2008: 

16). Setelah semua tahapan dilakukan maka dengan menggunakan 

analisis data seperti ini peneliti mengembangkan kajian dari data-

data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dari data-data 

tentang pandangan (pelaku usaha dan konsumen) Kemudian 

peneliti mengkomparasikannya untuk membuat sebuah kesimpulan 

yang menghasilkan gambaran secara ringkas dan jelas. Sehingga 

dapat ditemukan sebuat keterangan yang menjelaskan 

perbandingan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap Hak 

atas Merek akibat adanya penggunaan merek pribadi pada produk 

merek terkenal asing melalui repacking berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis.  

Hasil penelitian menggunakan analisa kuantitatif terhadap 

pengolahan data yang didapatkan melalui penelusuran 

kepustakaan, studi dokumen serta penelitian lapangan. Analisis 

kualitatif pada dasarnya merupakan pemaparan yang dituangkan 

dalam bentuk pernyataan dan tulisan yang berasal dari studi 

kepustakaan dengan didukung adanya studi lapangan sehingga 

mampu menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif 

analisis. (Ibrahim, 2018:153)  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan  di 

Kantor Wilayah Kementrian Hukum & HAM Provinsi Jawa tengah dan 

Balai Besar Pengawas Obat & Makanan (BPPOM) Kota Semarang. 

Penulis juga melakukan penelitian terhadap pelaku usaha Onlineshop di 

Kota Salatiga yang memperdagangkan dan memproduksi produk 

repacking merek terkenal asing, serta konsumen yang menggunakan 

produk hasil repacking di Kota Salatiga. 

Penelitian dengan judul “Akibat Hukum Penggunaan Merek Pribadi 

oleh Pelaku Usaha Terhadap Produk  Merek Terkenal Asing Melalui 

Repacking” memiliki fokus penelitian mengenai legalitas pengemasan 

ulang (repacking) terhadap produk merek dagang terkenal asing dalam 

kegiatan perdagangan dan bagaimana akibat hukum menggunakan merek 

pribadi oleh pelaku usaha pada produk kemasan ulang (repacking) atas 

produk dengan merek dagang terkenal asing di Indonesia berdasarkan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis.  

Belum adanya payung hukum yang kuat, menjadikan praktik 

repacking (pengemasan ulang) terhadap produk merek dagang terkenal 

asing dapat berdampak akan timbulnya pelanggaran merek. Selain itu 

pelaku usaha tidak hanya melakukan repacking (pengemasan ulang) yang 

telah merubah bentuk namun juga menggunakan merek pribadi sebagai 
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tanda bahwa produk hasil repacking tersebut miliknya. Pada praktik 

repacking tersebut, penulis menganalisa pelaku usaha apakah dalam 

melakukan kegiatan repacking dan menggunakan merek dagang pribadi 

tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam produk hasil repacking merek terkenal asing terdapat berbagai 

kekayaan intelektual salah satunya adalah merek. Pemerintah Negara 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan bagi pemegang merek 

terkenal asing tersebut. Pemilik yang telah mendaftarkan mereknya 

memiliki hak eksklusif untuk untuk mencegah semua pihak ketiga yang 

tidak memiliki izin pemilik merek terdaftar, untuk menggunakan dalam 

kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki 

kemiripan, untuk barang dan jasa yang sama atau mirip dengan barang 

atau jasa atas mana merek telah didaftarkan.  Sehingga suatu kegiatan 

repacking tanpa ijin dari pemilik merek dagang dan penggunaan tanda 

merek dagang pribadi terhadap merek terkenal merupakan suatu 

pelanggaran terhadap hak eksklusif merek. 

Berikut akan penulis uraikan secara umum mengenai lokasi penelitian 

tersebut, yaitu sebagai berikut. 
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4.1.1. GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI JAWA 

TENGAH 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia merupakan intansi vertikal Kementerian Hukum dan 

HAM, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri di wilayah Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan 

Dr.Cipto. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi 

berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Diantaranya menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan 

pelaporan; 

b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, 

hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum; 

c. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah, 

pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta 

konsultasi dan bantuan hukum; 
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d. Pengoordinasian pelaksanaan operasi unit pelaksana tenis di 

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di 

bidang keimigrasian dan bidang permasyarakatan; 

e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka 

mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, 

perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan 

f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor 

Wilayah. 

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi 

serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor 

Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas 

Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai 

Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta 

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). 

Visi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Kantor Wilayah Jawa Tengah yaitu “Masyarakat Memperoleh 

Kepastian Hukum”. Misi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah yaitu : 

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas; 
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2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; 

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas; 

4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak 

Asasi Manusia; 

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 

6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia yang profesional dan berintegritas. 

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai 

"P-A-S-T-I" : 

1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah 

aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi 

melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika 

dan integirtas profesi; 

2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku; 

3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan 

hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang 

harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk 

menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan 

berkualitas; 

4. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses 

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 
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tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang 

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-

hasil yang dicapai; 

5. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung 

kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan 

pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. 

 

4.1.2. GAMBARAN UMUM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT 

DAN MAKANAN (BBPOM) KOTA SEMARANG 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas 

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggungjawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, bahwa dalam melaksanakan 

tugasnya BPOM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, 

khsusunya dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan 

instansi pemerintah lainnya serta peneyelesaian permasalahan yang 

timbul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tugas dan fungsi 

Badan POM sebagai Lemabaga Pemerintah Non Kementerian 

(LPNK) secara keseluruhan diatur dalam Keputusan Presiden 

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
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Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir kali 

dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 

2001. Berdasarkan keputusan tersebut, Badan POM 

menyelenggarakan fungsi terhadap: (1) Pengkajian dan 

penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; (2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; (3) Koordinasi kegiatan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM; (4) Pemantauan, 

pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi 

pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; (5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan 

administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, 

hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Secara garis 

besar, inti kegiatan lembaga Badan POM antara lain: 

1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan 

Makanan sebelum beredar (pre-market); 

2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat 

(post-market); 

3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan 

Edukasi (KIE) serta penguatan kerjasama kemitraan dengan 

pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas 

pengawasan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai. 
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Badan POM dalam meningkatkan efektifitas pengawasan 

obat dan makanan di daerah serta pelayanan terhadap masyarakat, 

dibutuhkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM 

di seluruh Provinsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 

2018 dalam melaksanakan tugas kebijakan teknis operasional di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 19 (Sembilan 

belas) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dan 14 (empat 

belas) Balai Pengawas Obat dan Makanan. Salah satunya adalah 

Balai Besar POM di Semarang. 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan 

POM di Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat Keputusan Kepala 

Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2005 tentang 

perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM Nomor 

05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yang telah 4 

(empat) kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 

2014 dengan tugas dan fungsi melakukan pengawasan Obat dan 

Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di 

Jalan Sukun Raya Nomor 41 A Banyumanik, Semarang. 

Balai Besar POM di Semarang mendukung kinerja Badan 

POM dalam melakukan pembangunan di wilayah Jawa Tengah 
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khususnya terhadap pengawasan obat dan makanan, serta 

mendukung tugas dan fungsi intansi terkait dalam rangka 

perlindungan masyarakat, dari obat dan makanan yang berisiko 

terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Semarang melakukan 

pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, precursor, 

obat tradisional. kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan 

berbahaya yang beredar di wilayah Jawa Tengah. 

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan 

dalam bidang pengawasan obat dan makanan, terdapat 3 (tiga) 

strategi Balai Besar POM Kota Semarang dalam melaksanakan 

peran dan kewenangannya, yaitu: 

a. Penguatan sistem dalam pengawasan obat dan makanan. 

b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka 

mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, 

serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku 

kepentingan dan pastisipasi masyarakat. 

c. Pengiatan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM Kota 

Semarang. 

Selain itu, dalam meningkatkan kinerjanya Balai Besar POM 

di Semarang menjalin kerjasama dan koordinasi dengan 

pemangku kepentingan melalui terbentuknya Peraturan Gubernur 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat 

dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah, serta Surat Keputusan 
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Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/138 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan 

Ilegal Provinsi Jawa Tengah. 

4.2.HASIL PENELITIAN 

4.2.1. REPACKING PRODUK MEREK TERKENAL ASING 

SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN MEREK DALAM 

KEGIATAN PERDAGANGAN  

Kegiatan repacking produk perawatan kecantikan 

(skincare) merupakan suatu bentuk praktik baru yang dilakukan 

oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang untuk 

memperoleh keuntungan dalam kegiatan bisnis dalam era 

globalisasi saat ini. Repacking produk kosmetik tergolong cukup 

prospektif karena potensi ekonomi dalam memperoleh keuntungan 

cukup mudah. Selain itu, pemasaran dengan memanfaatkan media 

internet sebagai media promosi dan penjualan, semakin 

memudahkan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya 

yang dapat mengjangkau lingkup konsumen secara luas tanpa 

harus mengeluarkan biaya yang banyak. 

Sistem penjualan dengan cara repacking ini mulai banyak 

dilakukan oleh pelaku usaha onlineshop seiring berkembangnya 

berbagai jenis produk perawatan kecantikan dengan beragam 

merek yang sedang menjadi pusat perhatian dan telah banyak 

diulas oleh para beauty influncer, khususnya pada produk-produk 

perawatan kecantikan dari negara Korea. Melaui peran beauty 
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influencer tersebut dalam memberikan ulasan, mendorong para 

konsumen tertarik dan ingin mencoba untuk menggunakan produk 

yang sama. Namun, dengan memperhatikan kondisi jenis kulit 

yang dimiliki tidak semua produk yang digunakan oleh beauty 

influencer akan memberikan hasil yang baik pula sesuai dengan 

apa yang telah diulas. Dengan mempertimbangkan bahwa produk-

produk dengan merek terkenal tersebut dijual dengan harga yang 

cukup mahal, maka muncul gagasan dari pelaku usaha untuk 

menjual produk tersebut dengan cara dikemas ulang (repacking) 

menjadi kemasan yang lebih kecil sebagai produk sample agar 

konsumen dapat tetap mencoba produk tanpa perlu membeli dalam 

kemasan full size.  

Penjualan produk hasil repacking dijual secara online. 

penjualan dengan memanfaatkan media internet (dunia maya/cyber 

space) sebagai media pemasaran memiliki pengaruh yang cukup 

besar terhadap penjualan yang dilakukan. Selain menguntungkan 

pelaku usaha, melalui penjualan produk hasil repacking secara 

online ini juga mempermudah konsumen dalam memperoleh 

produk yang diinginkan. Meskipun memberikan keuntungan dan 

kemudahan diantara kedua belah pihak, praktik repacking dengan 

pemasaran secara online jaga dapat memberikan berbagai 

permasalahan, khususnya terkait akan Kekayaan Intelektual. Maka 

dalam hal ini peulis melakukan observasi berdasarkan hasil 

wawancara dengan responden pemilik onlineshop yang menjual 
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produk hasil repacking di Kota Salatiga. Dengan mengambil 

sample dari 10 (sepuluh) responden pemilik onlineshop, ditemukan 

bahwa dari 10 (sepuluh) responden terdapat 8 (delapan) onlineshop 

yang melakukan repacking produk yang dilakukan sendiri. 

Sedangkan 2 diantaranya membeli dahulu produk hasil repacking 

dari penjual lain dan bertindak sebagai reseller. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Daniel Kristini, 

Apt yang bertugas di Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan Kota Semarang dalam wawancara yang 

dilakukan dengan penulis, beliau menjelaskan terkait repacking 

produk kosmetika dalam kegiatan perdagangan, bahwa : 

 “Repacking itu sebenarnya masuk dalam kegiatan proses 

produksi, dimana dalam proses produksi itu harus ada izin 

produksinya. Untuk kosmetika sendiri berdasarkan 

ketentuan yang ada dalam izin produksi kosmetika 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi 

kosmetika. Dalam peraturan itu kemudian dijabarkan 

bagaimana cara memproduksi kosmetika yang baik. 

Meskipun hanya kegiatan repacking yang dalam hal ini 

mengemas ulang atau mengemas kembali, tetap harus 

mendapat izin produksi, apalagi untuk sediaan kosmetika 

yang memiliki resiko terhadap kesehatan, yang dalam 

pembuatannya kita tidak bisa asal-asalan.” (Wawancara hari 

Jumat, tanggal 1 Maret 2019 pukul 09.51 WIB s.d. selesai 

di Balai Besar POM Semarang) 

 

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan tersebut, dapat 

diketahui bahwa dalam kegiatan repacking yang dalam hal ini 

sifatnya meskipun hanya berupa kegiatan mengemas kembali, 

mengubah, atau memindahkan isi produk ke dalam kemasan baru, 
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proses tersebut merupakan suatu tindakan yang tergolong dalam 

proses produksi kosmetika. Melalui Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, perawatan kulit dalam sediaan 

kosmetik digolongkan ke dalam golongan sediaan farmasi, yang 

peredarannya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Yang melalui undang-undang 

tersebut dalam Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan 

kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, 

mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang 

berkhasiat obat.” 

 

Produksi kosmetika itu sendiri harus memenuhi standar 

teknis produksi kosmetika yang berlaku yaitu berdasarkan 

PERMENKES RI NO: 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang 

Izin Produksi Kosmetika dan berpedoman pada KEPUTUSAN 

KEPALA BPOM NO:HK.00.05.4.3870 Tentang Pedoman Cara 

Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Pedoman Cara 

Pembuatan Kosmetik yang Baik dijabarkan terkait dengan 

Pengemasan dinyatakan bahwa pengemasan merupakan bagian 

dari siklus produksi yang dilakukan terhadap produk ruahan untuk 

menjadi produk jadi. Melalui peraturan tersebut, dapat diketahui 

bahwa dalam memproduksi kosmetika selain harus memenuhi Cara 

Produksi Kosmetika yang Baik, juga harus disesuaikan dengan 

jenis sediaan yang diproduksi. 
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Selanjutnya penulis juga menanyakan terkait dengan 

perlindungan hukum untuk produk repacking (pengemasan ulang) 

itu sendiri dan legalitas repacking produk berdasarkan hukum yang 

berlaku terhadap produk-produk kosmetika dari luar negeri dengan 

merek terkenal asing. Ibu Daniel menjelasakan bahwa: 

“Terhadap produk-produk dari luar negeri atau produk import 

yang beredar di wilayah Indonesia harus sesuai dengan 

peraturan yaitu berdasarkan Perka BPOM No.27 Tahun 2013 

tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam 

Wilayah Indonesia. Disana tertera mengenai persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang importir. Produk 

import yang akan diedarkan harus berdasarkan dan sesuai Surat 

Keterangan Impor yang sudah di setujui oleh Kepala BPOM. 

Nah di sini apakah terhadap produk import itu kemudian dalam 

surat keterangan import ada mencantumkan import produk 

repacking,  Karena dalam keterangan import itu sendiri harus 

menerangkan secara jelas jenis dan takaran produk yang di 

import dalam ukuran berapa saja. Dari izin itu nanti dia sebagai 

pemegang izin yang dapat melakukan kegiatan import. Selain 

izin edar untuk kosmetika juga harus memenuhi izin produksi. 

Jika secara hukum memang tidak diperbolehkan karena hal 

tersebut termasuk kegiatan illegal kalau tidak ada izinnya, 

terlebih apalagi untuk produk yang sudah memiliki nama atau 

merek besar pasti ada lisensinya baik sebagai distributor, 

importir, ataupun produsen. Jadi harus dipertanyakan lagi Ada 

atau tidak dari produsen negara asal untuk melakukan 

repacking. Namun, kalau berbicara dari aspek bisnisnya, bisnis 

kegiatan repacking  ini sifatnya hanya memudahkan saja, pelaku 

usaha mencari kepraktisannya saja, namun tentu saja kegiatan 

repacking seharusnya harus memperoleh izin terlebih dahulu, 

untuk kosmetika yaitu izin produksi kosmetika yang baik 

apabila akan melakukan kegiatan repacking.” (Wawancara pada 

tanggal 1 Maret 2019, pukul 09.51 WIB s.d. selesai di Balai 

Besar POM Semarang) 

 

Izin edar suatu produk khsuusnya dalam sediaan kosmetika 

merupakan suatu bentuk persetujuan bahwa produk tersebut telah 

mendapat persetujuan atau izin untuk diedarkan di wilayah 

Indonesia. Ibu Daniel Kristini, Apt selaku pegawai di Bidang 
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Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota 

Semarang, beliau menyampaikan bahwa : 

“Ketika kita memutuskan untuk melakukan kegiatan 

repacking, kita harus tahu, bahwa dalam proses me-

repacking itu kita memindahkan isi produk, apalagi dalam 

hal ini produk dalam sediaan kosmetika. Maka harus 

memenuhi persyaratan, salah satunya berpedoman pada 

Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB). Produk 

kosmetika untuk dapat izin edar harus ada izin produksinya, 

di sini ada tidak dia dalam melakukan repacking itu sudah 

sesuai CPKB. Untuk produksi kosmetik itu sendiri 

kemudian harus berdasarkan indikator sediaan kosmetik 

yang dapat diproduksi berdasarnya jenis sediaannya, 

sediaannya disini ada 2 (dua) jenis golongan, yaitu 

golongan A untuk izin produksi industri kosmetika yang 

dalam produksinya harus didampingi adanya apoteker 

selain tenaga kefarmasian sebagai penanggung jawab, kalau 

untuk golongan B industri kosmetika yang dapat 

memproduksi dengan teknologi yang sederhana, meskipun 

sederhana harus memiliki tenaga teknis di bidang 

kefarmasian sebagai penanggung jawab. Nah, dalam 

repacking ini kita kan tidak tahu dalam me-repacking itu 

bahan apa saja yang ikut masuk ke dalam kemasan baru itu, 

lalu apa kemasan atau wadah yang digunakan untuk me-

repacking itu sudah sesuai dengan standar keamanan yang 

diberbolehkan untuk digunakan sebagai kemasan atau 

wadah, lalu alat yang digunakan untuk memindahkan 

produk itu apakah dapat menjamin keamanan dan 

kebersihan dari isi produk itu dan bagaimana kontaksi 

antara isi produk itu dengan wadah apakah tidak 

menimbulkan perubahan senyawa, kan kita tidak tahu. 

Tentu saja makannya tetap harus ada izin, untuk kosmetika 

izin produksi dan izin edar nya itu kesatuan yang utuh. 

Kalau tidak ada izin produksi tidak aka nada izin edar. Jadi, 

produk yang di repacking dengan produk hasil repacking 

harus memiliki izin secara terpisah, yang artinya meskipun 

produk yang di repacking telah memiliki izin maka produk 

hasil repacking pun juga harus memiliki izin. Karena dalam 

hal ini produk hasil repacking itu tadi hasilnya berupa 

produk baru.” (Wawancara tanggal 1 Maret 2019, pukul 

09.51 WIB s.d. selesai di Balai Besar POM Semarang) 

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Daniel tersebut, bahwa 

izin edar harus dimiliki baik untuk produk yang dilakukan 
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repacking / share in jar namun juga produk hasil repacking / share 

in jar juga harus telah memiliki izin. Izin edar untuk kosmetika 

adalah berupa Notifikasi Kosmetika. Untuk dapat memperoleh 

Notifikasi Kosmetika dengan memenuhi persyaratan salah satunya 

ialah izin produksi, yang di dalam hal ini telah dijelaskan bahwa 

suatu kegiatan repacking termasuk dalam suatu kegiatan produksi, 

sehingga dalam melakukan kegiatan repacking juga harus 

memenuhi produksi kosmetika sesuai pedoman Cara Produksi 

Kosmetika yang Baik (CPKB) meskipun hanya kegiatan 

memindahkan atau mengamas kembali suatu produk ke dalam 

wadah atau kemasan yang lebih kecil.  

Notifikasi Kosmetika diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang 

Notifikasi Kosmetika, bahwa dalam Pasal 5 peraturan tersebut 

menjelaskan bahwa suatu kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat 

dengan menerapkan CPKB dan memenuhi persyaratan teknis. 

Persyaratan teknis meliputi persyaratan mengenai keamanan, 

bahan, penandaan, serta klaim. Notifikasi Kosmetika harus 

dilakukan sebelum produk kosmetik beredar di masyarakat dan 

kosmetika yang dinotifikasi harus sesuai dengan jenis sediaan 

kosmetika yang diproduksi. Untuk produksi kosmetika sendiri 

terbagi menjadi 2 (dua) golongan yang diatur dalam Peraturan 

Meneteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 

tentang Izin Produksi Kosmetika, dalam pasal 6 memberikan 
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ketentuan mengenai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang 

diproduksi, yang mana izin produksi kosmetika dibedakan 

menjadi: 

a. Golongan A 

Izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat 

semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika, dimana dalam 

produksi kosmetika sediaan golongan A, harus memenuhi 

persyaratan yang meliputi: 

1.) Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab; 

2.) Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang 

akan dibuat; 

3.) Memiliki fasilitas laboratorium; 

4.) Wajib menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang Baik. 

b. Golongan B 

Izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat 

bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan 

menggunakan teknologi yang sederhana, dengan harus 

memenuhi persyaratan yang meliputi: 

1.) Memiliki sekurang-kurangnya tenaga kefarmasian sebagai 

penanggung jawab; 

2.) Memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana 

sesuai produk yang akan dibuat; 

3.) Mampu menerapkan hygiene sanitasi dan dokumentasi 

sesuai Cara Produksi Kosmetika yang Baik. 
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Tabel 1.3. Sistem Praktik Repacking 

Onlineshop Sistem Repacking 
Tenaga Ahli 

Kefarmasian 

Izin untuk 

repacking 

produk 

Cantik Salatiga 
Direpacking 

/diproduksi sendiri 
Tidak Ada 

Belum 

Ada 

Bakulwedak.Id 
Direpacking 

/diproduksi sendiri 
Tidak Ada 

Belum 

Ada 

Ails.Beauty 
Direpacking 

/diproduksi sendiri 
Tidak Ada 

Belum 

Ada 

Lilpawscorner 
Direpacking 

/diproduksi sendiri 
Tidak Ada 

Belum 

Ada 

Boodoll_Stuff 
Direpacking 

/diproduksi sendiri 
Tidak Ada 

Belum 

Ada 

Squidee.id 
Repacking dari 

penjual lain 
Tidak Ada 

Belum 

Ada 

Msbeauty_Co 
Direpacking 

/diproduksi sendiri 
Tidak Ada 

Belum 

Ada 

Look.shopsalati

ga 

Direpacking 

/diproduksi sendiri 
Tidak Ada 

Belum 

Ada 

Farbeauty_Id 
Repacking dari 

penjual lain 
Tidak Ada 

Belum 

Ada 

Acone.Id 
Direpacking/dipro

duksi sendiri 
Tidak Ada 

Belum 

Ada 

Sumber : Data yang telah diolah berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) 

responden, bahwa kegiatan repacking yang dilakukan masih belum 

memiliki izin dan tidak ada pengawasan atau didampingi oleh 

tenaga ahli di bidang kefarmasian dalam melakukan repacking. 

Sehingga, hal ini dapat berisiko terjadinya kerusakan dan 

pencemaran terhadap produk dan dapat berkembang menjadi 

tindakan pemalsuan pada produk yang di repacking. Pengetahuan 

pelaku usaha mengenai ide/gambaran tentang praktik repacking 

atau lebih sering disebut share in jar/share in bottle dalam kegiatan 

jual belinya tersebut, hanya didasarkan adanya trend penggunaan 
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kosmetik dan perawatan kulit (skincare) merek-merek terkenal 

asing oleh masyarakat, dengan memanfaatkan penjualan dengan 

cara share in jar/share in bottle yang dinilai dapat dijual dengan 

harga yang lebih murah untuk menarik konsumen dengan harga 

yang lebih murah namun dengan kualitas yang sama. 

Banyaknya minat pembeli atau konsumen pada produk 

hasil repacking terhadap produk merek terkenal asing ini menjadi 

alasan pelaku usaha untuk tetap menjual produk hasil repacking 

tersebut. Selain memberikan keuntungan yang lebih besar dari 

pada menjual produk dalam kemasan full size nya, praktik 

repacking demikian juga dikatakan lebih mudah dalam 

pemasarannya, karena produk telah memiliki reputasi yang baik di 

masyarakat.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis juga mengambil 

sampel dari 10 (sepuluh) orang responden dari konsumen yang 

membeli dan menggunakan produk hasil repaking tersebut. Berikut 

rekapitulasi hasil wawancara pada konsumen di Kota Salatiga. 

Tabel 1.4. Rekapitulasi Hasil Wawancara Dari 10 

Konsumen/Responden yang memnggunakan produk repacking di 

Kota Salatiga 

No Variabel Kategori Hasil Persentase 

1 

Usia 

konsumen 

pengguna 

produk hasil 

repacking 

15 tahun – 20 tahun 4 40 % 

20 tahun – 25 tahun 6 60 % 

25 tahun – 30 tahun - 0 % 

3 
Tujuan 

menggunakan 

Untuk mencoba produk asli 

yang diminati tanpa harus 
6 60 % 
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produk hasil 

repacking 

membeli dalam kemasan 

fullsize nya 

Untuk menghemat 

pengeluaran dalam membeli 

produk perawatan kecantikan 

2 20 % 

Untuk memenuhi kebutuhan 

perawatan kecantikan / kulit 
1 10 % 

4 

Jangka waktu 

penggunaan 

produk hasil 

repacking 

Jangka waktu singkat hanya 

digunakan sebagai produk 

sampel / percobaan 

6 60 % 

Jangka waktu lama untuk 

digunakan sehari-hari dalam 

memenuhi kebutuhan 

perawatan kecantikan / kulit 

4 40 % 

5 

Pembelian 

produk 

repacking 

Pembelian secara online 8 80 % 

Pembelian secara online dan 

konvensional 
2 20 % 

6 

Keyakinan 

konsumen 

terhadap 

keaslian 

produk 

Melalui ulasan (review) dari 

pembeli sebelumnya yang 

sudah pernah membeli dan 

menggunakan produk hasil 

repacking 

7 70 % 

Melalui ulasan tentang 

perbandingan  produk palsu 

dan produk asli melalui 

website produk asli dan 

melalui beauty influencer 

3 30 % 

7 

Pilihan 

konsumen 

terhadap 

merek suatu 

produk 

kosmetika 

yang di 

repacking 

Hanya produk – produk 

merek asing dari negara 

tertentu yang sedang diminati 

dan menjadi trend di 

masyarakat 

6 60 % 

Pada semua produk merek 

asing dari berbagai negara 

yang sedang diminati di 

kalangan masayarakat 

4 40 % 

8 

Pilihan 

konsumen 

terhadap 

pelaku usaha 

(onlineshop) 

yang menjual 

produk 

repacking 

Membeli produk hanya pada 

onlineshop yang sudah lama 

berkecimpung dalam 

memperjual belikan produk 

repacking 

3 30 % 

Membeli hanya pada 

onlineshop yang mendapat 

ulasan / rating bagus dari 

konsumen – konsumen 

sebelumnya 

7 70 % 

Membeli hanya pada 

onlineshop yang sudah 
0 0 % 
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memiliki izin memperjualkan 

produk repacking  

9 

Keyakinan 

konsumen 

terhadap 

keamanan 

produk hasil 

repacking 

Aman jika produk asli yang 

di repacking sudah terdaftar 

di BPOM 

8 80 % 

Aman jika produk tidak 

menimbulkan efek samping 

dan iritasi selama pemakaian 

2 20 % 

Aman jika produk-produk 

yang telah disosialisasikan 

oleh pemerintah untuk aman 

digunakan sehari-hari. 

0 0 % 

10 

Pendapat  

konsumen 

terhadap 

peredaran 

produk 

repacking 

dalam 

kegiatan 

perdagangan 

Dapat membantu konsumen 

untuk lebih menghemat 

pengeluaran dalam 

memenuhi kebutuhan 

perawatan kulit karena 

produk repacking dijual 

dengan harga lebih murah. 

2 20 % 

Dapat membantu konsumen 

untuk mencoba produk baru 

dalam kemasan yang lebih 

kecil, sehingga jika tidak 

cocok tidak akan 

menimbulkan kerugian. 

3 30 % 

Dapat mencoba produk-

produk dengan merek-merek 

berkelas yang mahal dengan 

harga yang lebih murah 

melalui kemasan  repacking 

5 50 % 

11 

Pemahaman 

konsumen 

tentang 

penggunaan 

produk hasil 

repacking 

terhadap 

perlindungan 

Kekayaan 

Intelektual 

khususnya 

merek 

Pentingnya partisipasi 

konsumen terkait 

perlindungan Kekayaan 

Intelektual khususnya merek 

melalui penggunaan produk 

– produk asli / original  

Tahu - - 

Tidak 

Tahu 
10 100 % 

Pemahaman konsumen 

terkait penggunaan produk 

repacking yang dapat 

mempengaruhi citra merek 

produk asli 

Tahu - - 

Tidak 

Tahu 
10 100 % 

Pemahaman konsumen 

terkait produk repacking 

rentan terhadap timbulnya 

pemalsuan dan pelanggaran 

merek 

Tahu 3 30 % 

Tidak 

Tahu 
7 70% 

12 
Rencana 

Konsumen 

Rencana untuk menggunakan 

produk – produk perawatan 

Ada 3 30 % 

Belum 7 70 % 
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untuk 

mendorong 

perlindungan 

Kekayaan 

Intelektual 

khususnya 

merek di 

Indonesia 

kecantikan hanya dalam 

kemasan fullsize atau 

kemasan aslinya. 

Ada 

Rencana untuk berpartisipasi 

dalam perlindungan 

kekayaan intelektual 

khususnya merek dengan 

menyampaikan laporan 

kepada pemilik merek asli 

atau pemegang hak merek di 

Indonesia apabila terindikasi 

adanya pemalsuan terhadap 

produk yang dibeli. 

  

Ada  - 0 % 

Belum 

Ada 
10 100 % 

Rencana berpartisipasi 

meningkatkan kesadaran  

terkait perlindungan 

Kekayaan Intelektual 

khususnya Merek di 

Indonesia  

Ada - 0 % 

Belum 

Ada 
10 100 % 

Sumber : Hasil wawancara yang telah diolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 responden 

merupakan pelajar dan mahasiswa dengan rentan usia dari 18 tahun 

hingga 23 tahun. Minat konsumen dalam menggunakan produk 

repacking dibandingkan menggunakan produk dalam kemasan 

fullsizenya adalah untuk mencoba produk sebagai sample. Hal ini 

didasarkan dengan membeli produk repacking dalam mencoba 

para konsumen tidak akan rugi apabila terjadi ketidakcocokan, 

karena telah membeli produk hanya dalam kemasan repacking nya 

yang lebih murah. Terlebih dengan membeli produk repacking 

konsumen juga dapat mencoba produk yang dijual dengan harga 

yang mahal terlebih untuk produk-produk dengan merek terkenal. 

Keyakinan bahwa produk yang direpacking tersebut asli atau tidak 

hanya didasarkan pada ulasan dan izin dari BPOM terhadap produk 
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asli dalam kemasan fullsizenya. Dengan demikian konsumen tidak 

terlalu mempermasalahkan apakah produk hasil repacking itu 

harus memiliki izin atau tidak, asalkan produk tidak memberikan 

efek negatif. Dan apabila dalam hal menemukan produk hasil 

repacking itu ternyata produk paslu, konsumen tidak akan terlalu 

rugi karena hanya membeli produk repacking nya saja. 

Kegiatan repacking sebagai suatu kegiatan yang mengubah 

atau memindahkan suatu produk ke dalam kemasan baru terhadap 

produk kosmetik dapat berpotensi menimbulkan adanya 

pelanggaraan terhadap kegiatan usaha apabila tidak memenuhi 

standar teknis yang berlaku dalam produksi kosmetika. Selain itu, 

belum adanya payung hukum yang mengatur mengenai praktik 

repacking dapat menjadi celah timbulnya perbuatan pelanggaran 

terhadap Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal ini berkaitan 

dengan merek. Yang dalam hal ini dapat berkembang menjadi 

perbuatan persaingan tidak sehat (unfair competition), 

pemboncengan reputasi (passing off), pemalsuan, serta penyesatan 

informasi.  

Kekuatan merek khususnya terhadap merek terkenal 

membuka peluang bagi pelaku usaha lain untuk memanfaatkan 

merek yang sudah terkenal tersebut dalam kegiatan 

perdagangannya. Hal ini juga didukung oleh permintaan dari 

masyarakat sebagai konsumen dalam menggunakan produk dengan 

harga yang lebih murah tanpa pertimbangan dampak terhadap 
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kesehatan yang ditimbulkan melalui penggunaan produk tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pelaku usaha 

memanfaatkan kondisi tersebut dengan menjalankan usahanya 

dengan fokus untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin 

daripada menciptakan suatu produk yang berkualitas. 

Suatu kegiatan repacking (pengemasan ulang) dapat 

dikatakan sebagai suatu kegiatan illegal apabila dalam 

pelaksanaannya tidak terdapat izin dari pemilik merek maupun 

pemegang lisensi atas merek. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk 

mengetahui legalitas repacking terhadap merek terkenal penulis 

melakukan wawancara kepada Bapak Moh.Hawary Dahlan S.H., 

selaku Kepala Sub. Bagian Pelayanan Kekakayaan Intelektual, 

beliau mengakatan bahwa : 

“Merek dagang apapun pada saat isi dari pada suatu produk 

yang ada didalamnya diambil dan kemudian dimasukkan ke 

dalam wadah lain untuk tujuan diperdagangkan, disini dia 

melanggar isi didalamnya. Ketika berbicara tentang isi di 

dalamnya dapat diketahui suatu produk itu tidak hanya memiliki 

atau terdiri dari satu jenis kekayaan intelektual didalamnya. Ada 

merek, ada rahasia dagangnya, ada desain industrinya dan lain 

sebagainya. Untuk repacking  itu sendiri ketika melakukan 

repacking, yang digunakan adalah isi dari produk tersebut yang 

direpacking, jika isi dari produk itu dilindungi dan kita tidak 

memiliki hak ataupun tidak memiliki izin, ya kita melanggar 

kekayaan intelektualnya. Kalau untuk apakah kemudian 

repacking ini termasuk palanggaran merek, dapat dikatakan 

pelanggaran kalau yang dilanggar itu mereknya. Jadi, pada 

prinsipnya harus dibedakan antara isi produk dengan merek, 

karena keduanya berdiri sendiri, kekayaan intelektualnya 

berbeda. Kalau untuk merek itu sendiri secara substansinya 

berdasarkan yang ada dalam peraturan perundang-undangan 

dimana merek diartikan sebagai suatu tanda, gambar, dan lain 

sebagainya yang diatur dalam undang-undang tersebut, jika 

dalam repacking melanggar hal itu, maka baru dapat dikatakan 
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sebagai suatu pelanggaran merek.” (Wawancara, Jumat 15 

Maret 2019, pukul 14.13 WIB di Kanwil Kemenkuham Provinsi 

Jawa Tengah)  

Sejalan dengan pendapat Ibu Lista Widyastuti,S.H.,M.H. 

selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementrtian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah menjelaskan 

bahwa : 

“Kegiatan repacking tidak hanya dapat digolongkan sebagai 

suatu pelanggaran merek, namun juga dapat masuk dalam ranah 

perlindungan konsumen. Dalam kaitannya dengan merek, 

apabila dalam kegiatan repacking  tidak terdapat lisensi untuk 

melakukan repacking, terlebih apabila produk yang dilakukan 

repacking  itu menggunakan merek yang telah terdaftar dan 

telah terbit sertifikat mereknya maka merek tersebut berhak 

mendapat perlindungan hukum salah satunya dari termasuk 

perlindungan dari kegiatan repacking. Kecuali apabila dalam 

melakukan kegiatan repacking  pelaku usaha memiliki lisensi 

atau izin dari pemegang hak eksklusif merek untuk melakukan 

repacking terhadap produknya tersebut” (Wawancara pada 

tanggal 22 April 2019 pukul 13.10 WIB) 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka suatu kegiatan 

repacking (pengemasan ulang) suatu produk merek terkenal asing 

tidak hanya dapat diindikasikan sebagai bentuk pelanggaran merek 

malainkan juga dapat melanggar perlindungan konsumen. Dari 

kegiatan repacking tersebut tidak hanya berkaitan dengan merek 

melainkan terhadap isi suatu produk di dalamnya.  

Gambar 1.1. Produk hasil repacking (pengemasan ulang) 

                                             
    Produk Kemasan Asli       Produk Hasil Repacking 

Sumber : Bahan hasil observasi yang telah diolah 
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Gambar 1.2. Produk Hasil Repacking (Pengemasan ulang) 

    
   Produk Kemasan Asli               Produk Hasil Repacking 

 

Sumber : Bahan data hasil observasi yang telah diolah 

 

Gambar tersebut merupakan contoh produk hasil repacking 

(pengemasan ulang) yang dijual oleh para pelaku usaha 

onlineshop. Dalam mengiklankan produk hasil repacking 

(pengemasan ulang), pelaku usaha mengiklankan atau memasarkan  

dengan menggunakan etiket merek yang sama dengan produk asli 

dalam kemasan fullsize. Sekilas hal ini akan memberikan presepsi 

bagi konsumen bahwa produk hasil repacking (pengemasan ulang) 

tersebut juga produk yang dihasilkan oleh produsen produk asli 

dalam kemasan fullsize. Hal ini dapat menimbulkan persepsi 

bahwa produk hasil repacking merupakan produk produksi dari 

merek yang sama. Selain itu, pelanggaran ini juga dapat 

mengakibatkan kebingungan (likelihood of confusion) sebagai 

akibat yang ditimbulkan oleh adanya persamaan merek yang 

digunakan. Keadaan kebingungan disini dapat diartikan sebagai 

keadaan bingung yang sudah terjadi maupun juga keadaan bingung 

yang mungkin akan terjadi. (Kurnia, 2015:277). Hal ini tentu 

sangat merugikan pemilik merek asli dan juga telah melanggar hak 
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eksklusif dari merek terkenal yang telah diatur dalam UU No. 20 

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Penulis juga menanyakan kepada Ibu Lista 

Widyastuti,S.H.,M.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa 

Tengah, perihal bagaimana bentuk pelanggaran merek yang dapat 

diterapkan terhadap suatu produk repacking, beliau menjelaskan 

bahwa : 

“Repacking dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek 

dalam bentuk Pemalsuan. Dikatakan Pemalsuan apabila dalam 

produk hasil repacking itu dia menggunakan merek yang sama 

seperti produk asli nya yang di repacking. Kita tidak tahu 

orisinalitas dari produk hasil repacking itu apakah benar-benar 

asli atau terdapat campuran lain yang dimasukkan ke dalamnya, 

dan ketika produk tersebut hasil repacking itu menggunakan 

merek yang sama seperti merek aslinya, maka orang atau 

konsumen akan berpikir bahwa produk repacking itu adalah 

produk dari merek tersebut. Lalu kalau misalnya ada apa-apa 

yang dimasukkan ke dalam produk repacking tersebut, otomatis 

merek tersebut akan terkena dampaknya juga. Dan di sini bukan 

dari segi bagaimana bentuk pelanggarannya, namun dari 

kepercayaan masyarakat yang kemudian dapat menurun dan 

secara otomatis dapat berpengaruh terhadap omset dari produsen 

pemilik merek aslinya.” (Wawancara, Senin 22 April 2019, 

pukul 13.10 WIB di Kanwil Kemenkuham Provinsi Jawa 

Tengah) 

Repacking dapat diindikasikan sebagai pelanggaran merek 

dalam bentuk pemalsuan apabila dalam memproduksi barang-

barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara 

luas di dalam masayarakat yang bukan merupakan haknya. Yang 

dalam hal ini mengandung itikad tidak baik dimana pelaku usaha 

mengharapkan memperoleh keuntungan yang besar tanpa 



136 
 

 

 

mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek kepada 

masyarakat karena merek tersebut telah dikenal oleh masyarakat.  

Gambar 1.3. Repacking sebagai Bentuk Pemalsuan Merek 

 

Sumber : Bahan hasil penelitian yang telah diolah 

Gambar 1.7. Repacking bukan sebagai Bentuk Pelanggaran 

Merek 

Gambar di atas menunjukkan adanya penggunaan merek 

yang sama pada produk aslinya, yaitu penggunaan merek Cethapil. 

Produk hasil repacking yang telah dikemas tersebut diberi label 

merek yang sama yaitu merek Cethapil. Dalam hal ini keaslian 

produk hasil repacking tidak dapat dibuktikan apakah benar 

merupakan repacking dari produk dengan merek Cetaphil tersebut. 

Maka apabila pengetahuan konsumen dalam mengidentifikasi 

suatu produk lemah, kondisi yang demikian dapat memberikan 

pemahaman pada konsumen bahwa produk repacking yang 

menggunakan label merek Cetaphil merupakan produk dari 

perusahaan yang sama yang memproduksi produk Cetaphil asli. 

Maka hal ini dapat memperngaruhi citra merek apabila dalam 
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melakukan penilaian terhadap produk tersebut, konsumen menilai 

melalui produk repacking tersebut. 

Selanjutnya, Repacking tidak dikatakan sebagai bentuk 

pelanggaran merek ketika dalam produk hasil repacking  

menggunakan merek lain sebagai identitas atas produk atas produk 

merek terkenal asing.  

Gambar 1.4. Repacking bukan sebagai Bentuk Pelanggaran 

Merek 

 

Sumber : Bahan hasil penelitian yang telah diolah 

  Gambar di atas menunjukkan adanya penggunaan label 

merek yang berbeda dengan merek produk yang di repacking. 

Produk merek Freeman di repacking menjadi kemasan yang lebih 

kecil, yang mana dalam kemasan repacking tersebut menggunakan 

label merek lain yaitu Acone.id. Meskipun, dalam praktik ini, 

repacking tidak dapat diindikasikan sebagai suatu pelanggaran 

terhadap hak atas merek, namun dalam pemasarannya untuk 

produk hasil repacking Acone.id, memanfaatkan keterkenalan 
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merek dalam pemasarannya. Meski demikian pemanfaatan dengan 

menggunakan merek terkenal oleh pihak ketiga dapat 

menyebabkan berkurangnya kekuatan dari daya pembeda merek 

terkenal tersebut. Standar yang dijadikan acuan adalah 

“kemungkinan kebingunngan”. Dengan kata lain, pengggunaan 

merek tertentu yang cenderung menyebabkan kemungkinan 

kebingan bagi konsumen terhadap sumber barang-barang atau 

sebagai sponsor atau persetujuan barang-barang tersebut, sebelum, 

selama, dan setelah adanya pembelian. Meski dalam hal ini 

Acone.id tidak menggunakan merek Freeman dalam produk hasil 

repackingnya, namun ia telah menggunakan produk milik orang 

lain secara tanpa hak dan tidak berkedudukan sebagai distributor 

maupun importir, maka kegiatan tersebut juga dapat melanggar 

Kekayaan Intelektual lain dan berpotensi memicu persaingan tidak 

sehat dalam kegiatan perdagangan. 

Tabel 1.5. Kedudukan Pelaku Usaha Onlineshop dalam 

melakukan Repacking 

Onlineshop  Importir  Distributor 

Perjanjian 

Lisensi 

Merek 

Cantik Salatiga Tidak Tidak Tidak 

Bakulwedak.Id Tidak Tidak Tidak 

Ails.Beauty Tidak Tidak Tidak 

Lilpawscorner Tidak Tidak Tidak 

Boodoll_Stuff Tidak Tidak Tidak 

Squidee.id Tidak Tidak Tidak 

Msbeauty_Co Tidak Tidak Tidak 

Look.shopsalatiga Tidak Tidak Tidak 

Farbeauty_Id Tidak Tidak Tidak 

Acone.Id Tidak Tidak Tidak 
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Sumber : Bahan hasil observasi dan wawancara yang 

telah diolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha 

repacking dalam tidak memiliki kedudukan hukum dalam 

menggunakan dan memanfaatkan merek terkenal asing ini dapat 

mengidentifikasikan adanya itikad tidak baik dalam melakukan 

kegiataan perdagangan.  

TABEL 1.6. Rekapitulasi Hasil Wawancara Dari 10 Pemilik 

Onlineshop yang menjual Produk Hasil Repacking/Responden di Kota 

Salatiga 

No Variabel Kategori Hasil Persentase 

1 

Lama Pelaku 

Usaha 

Onlineshop 

memperdagang

kan produk 

repacking 

1 bulan – 6 bulan 1 10 % 

≥ 6 bulan – 1 tahun 2 20 % 

≥ 1 tahun – 1.5 tahun 7 70 % 

≥ 1.5 tahun – 2 tahun - - 

2 

Latar belakang 

menjual 

produk secara 

repacking 

Permintaan dari konsumen 

untuk menyediakan produk 

repacking 

1 10 % 

Menyediakan produk sebagai 

sampel (produk coba) dalam 

ukuran yang lebih kecil dan 

lebih murah. 

6 60 % 

Mengikuti trend penjualan 

secara repacking dari penjual 

lain dalam memperoleh 

keuntungan dengan mudah. 

3 
 

30 % 

3 
Sistem 

Penjualan 

Secara online saja melalui 

media sosial dan marketplace 
- - 

Secara online melalui media 

sosial dan  secara offline / 

konvensional 

10 100 % 

4 

Kemasan yang 

digunakan 

untuk 

repacking 

Produksi kemasan sendiri - - 

Membeli dari toko alat 

farmasi seperti apotik, toko 

peralatan kecantikan, dan 

secara online melalui 

supplier. 

10 100 % 
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5 

Pemahaman 

dan keyakinan 

pelaku usaha 

terhadap 

kemasan yang 

digunakan 

untuk 

repacking 

Kemasan yang aman jika 

kemasan bertanda SNI 
10 100 % 

Kemasan sudah aman  jika 

membeli di toko farmasi 

seperti apotek 

- - 

6 

Pengetahuan 

Pelaku Usaha 

kegiatan 

Repacking 

mengenai HKI 

khususnya Hak 

atas Merek 

bagi produk 

merek terkenal 

asing yang 

dilakukan 

repacking 

 

Kegiatan Repacking produk 

merek terkenal asing yang 

dapat berpotensi melanggar 

HKI khususnya Hak atas 

merek 

Tahu 
- 

- 

Tidak 

Tahu 
10 100 % 

Permohonan izin kepada 

pihak pemilik 

merek/pemegang hak merek 

di Indonesia dalam 

melakukan kegiatan 

repacking untuk menghindari 

pelanggaran merek 

Tahu - - 

Tidak 

Tahu 
10 100 % 

Pemahaman Pelaku usaha 

repacking terkait HKI dan 

Hak Atas Merek 

Tahu - - 

Tidak 

Tahu 
10 100 % 

Pentingnya perlindungan 

Merek terkenal asing  dalam 

kegiatan repacking 

Tahu - - 

Tidak 

Tahu 
10 100 % 

7 

Rencana untuk 

meningkatkan 

perlindungan 

Kekayaan 

Intelektual 

khusunya 

Merek dan 

Peran dari 

Pemerintah 

Daerah 

 

Rencana untuk mengajukan 

permohonan izin untuk 

melakukan repacking 

terhadap produk merek 

terkenal asing pada pemilik 

merek terdaftar. 

Ada - - 

Belum 

Ada 
10 100 % 

Rencana untuk mengajukan 

permohonan izin untuk 

menggunakan merek pribadi 

terhadap produk milik orang 

lain yang dilakukan 

repacking 

Ada -  

Belum 

Ada 
10 100 % 

Penyuluhan, pembidanaan, 

atau sosialisasi dari 

Pemerintah Daerah terkait 

perlindungan Kekayaan 

Intelektual dan Merek 

Ada -  

Belum 

Ada 
10 100 % 

Rencana dari Pemerintah atau 

Dinas terkait untuk 

membantu pelaku usaha 

dalam proses membangun 

usaha berdasarkan prosedur 

Ada -  

Belum 

Ada 
10 100 % 
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yang berlaku untuk 

menghindari adanya 

permasalahan dikemudian 

hari yang dapat merugikan 

pelaku usaha maupun orang 

lain. 

Sumber: Data hasil penelitian yang telah diolah 

Ciri dari merek terkenal adalah bahwa perlindungan 

diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak 

hanya berhubungan dengan jenis barang-barang dimana merek 

tersebut didaftarkan dan perlindungan yang diberikan oleh Undang-

Undang Merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan 

keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan citra (image) 

eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau 

penjualan produk-produk secara langsung. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis kemudian 

menayakan bagaimana untuk perlindungan merek terkenal asing 

itu sendiri dari adanya pelanggaran dalam bentuk repacking. 

Dalam hal ini kemudian Bapak Moh. Hawary Dahlan S.H. selaku 

Kepala Sub.Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil 

Kemenkuham Jateng, beliau menjelaskan bahwa : 

“Ketika berbicara merek, secara substansinya dalam bentuk 

perlindungannya sendiri kami mengacu pada peraturan 

perundang-undangan, yang artinya dalam hal perlindungan 

merek dilakukan secara normatif. Maka kami mengesampingkan 

istilah bahwa suatu merek itu terkenal, namun yang ada adalah 

apakah merek itu terdaftar atau tidak. Di dalam peraturan 

perundang-undangan itu sendiri jenis merek diantaranya ada 

merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Dan kita sebagai 

negara Indonesia yang pada prinsipnya adalah negara hukum, 

maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. 
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Sedangkan untuk merek-merek asing, bentuk perlindungannya 

bersifat global, dan apabila merek asing itu sudah terdaftar, 

maka sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi 

perlindungan kekayaan intelektual terhadap merek-merek asing, 

maka dengan sendirinya Indonesia mengakui Hak Kekayaan 

Intelektual yang dimiliki oleh negara lain tersebut, bahkan jika 

terdapat negara yang tidak tergabung sebagai anggota yang 

meratifikasi kovensi perlindungan kekayaan intelektual pun, kita 

juga harus berkewajiban dalam menghormati dan melindungi 

merek mereka. Jika dalam hal pemilik merek asing merasa 

bahwa mereknya telah dilanggar maka mereka dapat 

menyampaikan kepada Pemerintah Indonesia terkait adanya 

pelanggaran merek. Karena dalam hal perlindungannya pun 

kami bertindak harus dengan adanya aduan atau laporan dari 

pihak pemilik merek yang merasa bahwa mereknya sudah 

dilakukan pelanggaran, jadi tidak dapat serta merta langsung 

melakukan penindakan.” (Wawancara, Jumat 15 Maret 2019, 

pukul 14.13 WIB di Kanwil Kemenkuham Provinsi Jawa 

Tengah)  

Melalui penjelasan yang disampaikan tersebut, dalam 

perlindungan merek asing di Indonesia dilaksanakan bersadarkan 

aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait 

merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang tersebut, 

memberikan ketantuan berkaitan lingkup merek yang dilindungi 

dalam Pasal 2 ayat (3) : 

“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 

dimensi dan/atau 3 (tigas) dimensi, suara, hologram, atau 

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsure tersebut untuk 

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang 

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau 

jasa.” 

Hal esensial dalam pengertian tersebut yakni bahwa tanda 

tersebut harus dapat digunakan untuk membedakan barang atau 

jasa sejenis. Perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah 
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dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif 

(khusus) bagi pemegang merek (exclusive right) agar pihak lain 

tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang 

dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama. Hak 

khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, yang artinya hanya 

pemegang merek yang dapat menggunakannya. Pemegang merek 

dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar 

aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus 

melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau memberi 

izin. (Sujatmiko, 2010:157) 

Sejalan dengan hal tersebut Ibu Lista Widyastuti, S.H., 

M.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil 

Kemenkuham Jawa Tengah menjelaskan bahwa: 

“Perlindungan untuk merek asing sendiri sebenarnya 

hampir sama dengan merek nasional, tidak ada diskriminasi. 

Dimana perlindungan diberikan apabila merek itu terdaftar. 

Namun, untuk merek asing, sifat perlindungannya secara 

territorial, artinya kalau dalam kasus repacking ini misalnya 

menggunakan produk merek asing dari Korea, maka hanya 

di wilayah Korea saja. Kecuali apabila produk tersebut 

kemudian akan diperdagangkan di wilayah Indonesia, maka 

harus memberikan perlindungan mereknya di wilayah 

Indonesia, salah satunya dapat mengajukan permohonan 

merek melalui Perjanjian Madrid (Madrid Agremeent) 

maupun Konsultan Kekayaan Intelektual, dengan 

melampirkan sertifikat merek asli diwilayah mereka.” 

(Wawancara Tanggal 22 April 2019, pukul 13.10 WIB di 

Kanwil Kemenkuham Jateng) 

Perjanjian Madrid (Madrid Agreement) di Indonesia telah 

di sahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 
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tentang Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai 

Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1999.  

Pasal 1,2, dan 3 Madrid Agreement  menentukan bahwa 

Madrid Agreement berhubungan dengan perjanjian hak merek 

dagang melalui pendaftaran merek dagang internasional yang 

berdasarkan pendaftaran di negara asal. Dalam pendafatran 

internasional tersebut memungkinkan dapat diperolehnya 

perlindungan merek dagang di seluruh negara anggota Madrid 

Agreement melalui satu pendafatran saja, tetapi perlindungan ini 

bukan perlindungan secara seragam, melainkan perlindungan 

terhdap negara anggota terhdap warga negaranya. 

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing ini 

berhubungan dengan hak negara lain untuk melakukan Diplomatic 

Protection karena produk-produk yang menggunakan merek 

terkenal beredar sangat luas di dunia. Negara berkewajiban untuk 

melindungi berbagai macam kepentingan warga negaranya, orang 

perorangan atau badan hukum termasuk dalam hak atas mereknya 

yang menjadi terkenal, karena tindakan-tindakan apapun yang 

merugikan pemilik merek terkenal asing yang melintas negara 

dianggap pula merupakan tindakan-tindakan yang merugikan 

negara yang bersangkutan atau pemilik merek.  
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Beberapa merek produk kosmetika atau perawatan kulit 

(skincare) yang paling banyak dilakukan repacking diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.7. Merek Terkenal Asing yang di Repacking  

Merek Pemilik Merek 

Distributor / 

Pemegang Hak Atas 

Merek di Indonesia 

Nature Republic 

Nature Republic Co., 

Ltd., Daechi-Dong, 

Kangnam-Gu, 

Republic of Korea 

UCL Co., Ltd., 

Incheon, Republic of 

Korea 

PT NRI Global 

Mandiri, Jakarta 

Pusat, DKI Jakarta 

Cetaphil 

Nestle Skin Health 

S.A. berkedudukan di 

Lausanne, Switzerland 

PT Galderma 

Indonesia Healthcare, 

Jakarta Selatan, DKI 

Jakarta 

Aztec Secret 

Aztec Secret Health 

And Beauty Ltd, 

berkedudukan di 951 

West Wilson Road, 

Pahrump, Nevada 

89048, Nevada, USA 

PT. Ponny Beaute 

Indonesia, Jakarta 

Utara, DKI Jakarta 

The Ordinary 

Deciem Beauty Group 

Inc. Berkedudukan di 

Toronto, Kanada 

PT Ponny Beaute 

Indonesia, Jakarta 

Utara, DKI Jakarta. 

Benton 

Benton Inc. 

Berkedudukan di 

Seoul, Republic of 

Korea 

PT Style Korean 

Indonesia, Kota 

Tangerang Selatan, 

Banten 

Nacific 

Abillkorea Co.,Ltd 

Berkedudukan di 

Songdo-dong, Songdo 

Techo Park IT center)- 

S-dong, 2801-ho, 32, 

Songdogwahak-ro, 

Yeonsu-gu Incheon 

21984, Republic of 

Korea 

PT Style Korean 

Indonesia, Tangerang 

Selatan, Banten 

St.Ives 

St. Ives Laboratories, 

Inc. berkedudukan di : 

2525 Armitage 

PT. DCH Auriga 

Indonesia, Jakarta 

Barat, DKI Jakarta 
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Avenue Melrose Park, 

Illinois 60160-1163, 

United States of 

America 

Innisfree 

Innisfree Corporation 

Berkedudukan di : 

191,2-ga, Hangang-ro, 

Yongsan-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

PT Laneige Indonesia 

Pacific, Jakarta 

Selatan, DKI Jakarta 

Freeman 

The Freeman 

Cosmetic Corporation 

berkedudukan di 

Arizona, US 

PT Bahtera Cipta 

Raga Prima, Jakarta 

Utara, DKI Jakarta 

Scentio 

Beauty Community 

Public Company 

Limited. 

Berkedudukan di 

10/915 Nuanchan 34, 

Nuanchan, Buengkum, 

Bangkok, 10230 

Thailand 

PT Natural Alam 

Abadi, Kab. 

Tangerang, Banten 

Laneige 

Amorepacific 

Corporation 

berkedudukan di : 

181,2-ka, Hangang-ro, 

Yongsan-ku, Seoul, 

Republic of Korea 

PT Laneige Indonesia 

Pacific, Jakarta 

Selatan, DKI Jakarta 

Skin 1004 

SKIN1004 Co., Ltd. 

Corporation Republic 

of Korea, Yeoksam-

dong, Gangnam-gu, 

Seoul,  Republic of 

Korea 

CV.Triya Abadi 

Makmur, Kota 

Tangerang, Banten 

 

The Face Shop 

The Face Shop 

Co.,Ltd., 

berkedudukan di 

Saemunan-ro, Jongno-

gu, Seoul, Republic of 

Korea 

PT Perdana Duta 

Persada, Jakarta 

Pusat, DKI Jakarta 

 

 

Cosrx 

JUN, Sang Hun 

berkedudukan di 204 

ho, 109 dong, 62, 

Dongbaek 5-ro, 

Giheung-gu, Yongin-

si,Gyonggi-do, 

Republic of Korea 

PT Sosial Bella 

Indonesia, Jakarta 

Barat, DKI Jakarta 

Eileen Grace 
Eileen Grace 

Commercial Company 

PT Yosephin Global 

Indonesia, Kota 
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berkedudukan di 9F., 

No.14, Ln.83, Sec. 1, 

Guangfu Rd., 

Sanchong Dist. 

Taiwan 

Tangerang, Banten 

 

Hatomugi 

Pias Corp 

berkedudukan di : No. 

19-3, Toyosaki 3-

chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan 

PT Pias Intercosmex 

Indonesia, Jakarta 

Timur, DKI Jakarta 

Hada Labo 

Rohto Pharmaceutical 

Co., Ltd berkedudukan 

di : 8-1, Tatsuminishi 

1-chome, Ikuno-ku, 

Osaka-shi, Osaka, 

544-8666, Jepang 

PT Rohto 

Laboratories 

Indonesia, Kab. 

Bandung Barat, Jawa 

Barat. 

Etude House 

Etude Corporation 

berkedudukan di 

Hangang-ro, Yongsan-

ku, Seoul, Republic of 

Korea 

PT Interkos Jaya 

Bhakti, Jakarta Utara, 

DKI Jakarta 

Biore 

Kao Kabushiki Kaisha 

(also trading as Kao 

Corporation) 

berkedudukan di : 14-

10, Nihonbashi 

kayabacho 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-

8210 Japan 

PT Kao Indonesia, 

Kota Bekasi, Jawa 

Barat. 

Skin Aqua 

Rohto Pharmaceutical 

Co., Ltd berkedudukan 

di : 8-1, Tatsuminishi 

1-chome, Ikuno-ku, 

Osaka-shi, Osaka, 

544-8666, Jepang 

PT Rohto 

Laboratories 

Indonesia, Kab. 

Bandung Barat, Jawa 

Barat. 

Mamonde 

Amorepacific 

Corporation 

berkedudukan di : 

181,2-ka, Hangang-ro, 

Yongsan-ku, Seoul, 

Republic of Korea 

PT Laneige Indonesia 

Pacific, Jakarta 

Selatan, DKI Jakarta 

Sumber :Data hasil penelitian yang telah diolah 

Melalui tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagain besar 

produk kosmetik perawatan kulit (skincare) yang di repacking 
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adalah produk-produk dari negara Korea, dimana di Indonesia 

sendiri sudah ada pemegang hak atau penerima lisensinya. 

Sehingga, dengan adanya peredaran produk repacking itu sendiri 

apabila tidak ada perizinannya untuk melakukan repacking juga 

dapat berdampak pada pemegang hak merek di Indonesia itu 

sendiri. 

Penggunaan merek dagang yang tidak dilakukan oleh pihak-

pihak yang berwenang merupakan pelanggaran dalam produksi 

maupun dalam pemasarannya karena tidak sesuai dengan ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk 

mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha dan konsumen terhadap 

berlakunya Undang-Undang Merek maka penulis mendapatkan 

kenyataan yang terjadi dilapangan dengan hasil yang menunjukkan 

fakta, bahwa produk-produk hasil repacking  lebih diminati oleh 

konsumen dari pada produk dalam kemasan fullsize nya. 

Berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa suatu produk hasil repacking akan 

berpengaruh terhadap citra atau reputasi terhadap suatu merek 

manakala dalam produk tersebut terdapat tindak kecurangan yang 

dilakukan seperti mencampurkan bahan campuran lain maupun isi 

lain yang tidak sama dengan produk aslinya. Hal ini dapat 

menurunkan kepercayaan konsumen terhadap merek, sebagaimana 

mereka menilai berdasarkan merek yang melekat pada produk. 
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4.2.2. AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN MEREK PRIBADI 

OLEH PELAKU USAHA REPACKING TERHADAP 

PRODUK MEREK TERKENAL ASING BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG 

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

semakin maju belakangan ini menyebabkan jenis, mutu, dan harga 

suatu barang yang dijual semakin bervariasi. Kadangkala 

konsumen menghadapi kesulitan dalam membedakan barang yang 

berkualitas rendah dan barang yang berkualitas tinggi apabila 

hanya melihat melalui tampilan fisiknya saja, apalagi jika produk  

dikemas dalam suatu kemasan yang menarik dan unik. Untuk 

menghindari kekecewaan karena salah dalam memilih produk, 

maka banyak konsumen yang memilih suatu produk yang 

diproduksi oleh produsen melalui merek yang telah dikenal secara 

luas akan reputasi dan kualitas yang baik, sehingga konsumen 

dapat lebih terjamin akan kualitas dari  produk yang dibelli. 

Merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual 

mendapatkan perlindungan hukum meliputi lingkup Nasional dan 

Internasional. Dalam peraturan Nasional merek mendapat 

perlindungan hukum yang tercantum dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis yang saat ini berlaku sebagai dasar hukum merek. 

Pemberian perlindungan hukum terhadap merek berlaku apabila 
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merek telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual. Sedangkan secara Internasional perlindungan terhadap 

merek dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 bis  Paris Convention, 

yang mana dalam ketentuan tersebut Indonesia tergabung sebagai 

anggota, serta ketentuan dalam The Agreement on Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Right (TRIP’s), dan World Trade 

Organization (WTO). 

Peranan merek sangat penting dalam lalu lintas kegiatan 

perdagangan di Indonesia, yang bertujuan menjaga persaingan 

usaha yang sehat, dan memberikan peningkatan layanan bagi 

masyarakat, khususnya dalam menentukan kualitas dari suatu 

produk dan jasa dari merek yang menaunginya. Tidak hanya itu, 

merek juga berperan sebagai sarana promosi dalam membedakan 

produk yang satu dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas 

jenis barang dalam mengenalkan produk pada calon pembeli.  

Merek yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual, melekat 

suatu hak atas merek yang berlaku mengikat terhadap pemegang 

hak, dimana pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk 

menggunakan dan memberikan izin kepada pihak ketiga untuk 

mengeksploitasi hak tersebut, sebagaimana yang terkandung dalam 

ketentuan Pasal 1 Angka 5, bahwa: 

“ Hak ata 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.” 
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Tujuan awal pemberian hak merek berupa hak eksklusif. 

Hak eksklusif pada hakikatnya adalah bertujuan untuk 

memperlancar dunia perdagangan dengan memberikan keleluasaan 

bagi seseorang untuk menikmati hak merek yang dimilikinya 

merupakan wujud dari keadilan. Demikian pula mencegah pihak 

lain menggunakan merek terdaftar secara tanpa hak dan izin 

merupakan manifestasi keadilan. (Kurnia, 2015 : 279) 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa 

tanpa adanya hak eksklusif, maka orang lain tidak dapat dengan 

bebas menggunakan merek tanpa ada izin dari pemilik merek atau 

pemegang hak eksklusif, yang artinya dengan kata lain orang lain 

tidak dapat meniru, memalsukan dan menggunakan merek 

pemegang hak eksklusif. Apabila terjadi pelanggaran tersebut, 

maka dapat merugikan kedua belah pihak, yaitu pemilik merek 

serta masyarakat luas. Pemberian hak eksklusif oleh undang-

undang kepada pemilik merek adalah demi peran membina dan 

menyegarkan sistem perdagangan bebas yang adil dan bersih serta 

persaingan usaha yang jujur dan sehat, sehingga kepentingan 

masyarakat luas (konsumen) dapat terlindungi dari perbuatan 

curang dan itikad buruk yang timbul dari orang lain. 

Penggunaan istilah hak eksklusif dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

sejalan dengan makna Article 16 ayat (1) Perjanjian TRIP‟s, yaitu: 

“The owner of a registered shall have the exclusive right to 

prevent all third parties not having his consent from using 
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in the course of trade identical or similar signs for goods or 

services which are identical or similar to those in respect of 

which trademark is registrered where such use would result 

in a likelihood of confusion.” 

 

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual 

merupakan hak yang bersifat khusus. Hak merek pada dasarnya 

bersifat eksklusif dan monopolistik di mana hanya pemilik hak 

yang dapat melaksanakan dan menikmati hak khusus ini sedangkan 

orang lain tidak boleh menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. 

Sehingga perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada 

sifat hak merek yang bersifat khusus (exclusive) tersebut. Hak 

kebendaan yang sifatnya monopoli tersebut dapat dipakai oleh 

orang lain dengan izin dari pemilik merek, yang dapat berupa 

pemberian lisensi melalui perjanjian lisensi (licensing 

agremeement). (Sujatmiko, 2013:47) 

Berkembangnya globalisasi perdagangan yang semakin 

didukung oleh pemasaran melalui penggunaan teknologi, informasi 

dan komunikasi yang kemudian timbul perdagangan antar negara. 

Merek dagang yang semula hanya dikenal secara nasional, dapat 

dikenal hingga seluruh masyarakat luas bahkan linas negara yang 

pada akhirnya reputasi terhadap sutau merek memiliki tingkat 

reputasi sebagai merek dagang terkenal. Indikator dalam 

menentukan merek terkenal (wellknown mark) diserahkan kepada 

masing-masing negara dengan mengacu guidelines oleh WIPO 

dalam menentukan faktor-faktor dalam mempertimbangkan aspek-
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aspek suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal atau 

tidak. Diantaranya dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut 

dalam sektor publik yang bersangkutan; 

b. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan merek; 

c. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, 

termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada 

pameran barang-barang atau jasa merek tersebut; 

d. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap 

aplikasi pendaftaran sampai pada suatu tingkat sehingga 

merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek; 

e. Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang 

melekat pada merek sampai pada suatu tingkat di mana merek 

tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang 

berwenang; dan 

f. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut. (Novianti, 

2017:39) 

Merek terkenal dalam kegiatan perdagangan barang dan 

jasa lebih mudah dalam pemasarannya karena telah memiliki 

reputasi yang tinggi dikalangan masyarakat dan konsumen. 

Namun, selain dapat mempermudah pemasaran, merek terkenal 

berisiko terhadap timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh 
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orang lain yang bukan merupakan pemagang hak atas merek 

tersebut.  

Praktik pelanggaran merek yang dilakukan semakin 

bervariasi. Munculnya ide gagasan yang bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan secara instan melalui pemanfaatan merek 

terkenal melaui repacking pada produk-produk perawatan kulit 

yaitu kosmetik mulai banyak bermunculan dikalangan pelaku 

usaha. Pelaku usaha berlomba-lomba menjadikan produk hasil 

repacking tersebut agar lebih dimintai konsumen dan meyakinkan 

konsumen bahwa produk hasil repacking yang diproduksi terjamin 

keasliannya dan kualitasnya sesuatu dengan produk asli merek 

terkenal tersebut dalam kemasan full size nya. Melihat fenomena 

tersebut, beberapa pelaku usaha repacking produk kosmetik 

mencoba untuk mengemas produk yang mereka jual dengan 

kemasan dan merek sendiri (private label). Hal ini dilakukan 

tentunya dengan pertimbangan produk hasil repacking mereka 

telah memiliki citra yang baik dalam menjual produk-produk 

repacking merek terkenal asing yang telah dikenal konsumen akan 

kualitasnya. 

Tabel 1.8. Penggunaan Merek Pribadi pada Produk 

Hasil Repacking 

Onlineshop 

Dengan 

Merek 

Pribadi  

Dengan 

Merek Sama 

dengan 

Produk Asli 

Tanpa 

Merek / 

Label 
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Cantik Salatiga Ya Tidak Tidak 

Bakulwedak.Id Tidak Ya Tidak 

Ails.Beauty Tidak Tidak Ya 

Lilpawscorner Ya Tidak Tidak 

Boodoll_Stuff Ya Tidak Tidak 

Squidee.id Ya Tidak Tidak 

Msbeauty_Co Tidak Ya Tidak 

Look.shopsalatiga Tidak Tidak Ya 

Farbeauty_Id Tidak Ya Tidak 

Acone.Id Ya Tidak Tidak 

Sumber : Bahan hasil penelitian yang telah diolah 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) 

responden pemilik onlineshop yang menjual hasil repacking 

produk merek terkenal asil, diketahui bahwa terdapat 5 (lima) 

orang yang menggunakan merek pribadi dalam kemasan 

repackingnya, 3 (tiga) orang menggunakan merek yang sama 

dengan merek yang terdapat pada produk aslinya, dan 2 (dua) 

orang memilih untuk tidak menjual produk hasil repackingnya 

tanpa merek/label sebagai tanda pengenal atas produknya. 

Berkaitan dengan penggunaan merek pribadi dalam produk 

hasil repacking (pengemasan ulang) terhadap produk merek 

dagang terkenal asing, Bapak Moh,Hawary Dahlan selaku Kepala 

Sub. Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah 

menjelaskan bahwa: 

“Berdasarkan peraturan merek, merek itu memiliki pengertian 

berupa tanda yang dalam hal ini bisa berupa gambar, logo, kata, 

huruf, dan lain sebagainya yang ada dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. Lalu jika kemudian pelaku usaha dalam 

kegiatan usahanya ingin menggunakan nama pribadi, atau nama 

toko, atau nama apaun lainnya sebagai merek miliknya, hal ini 
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diperbolehkan. Kecuali penggunaan merek yang memang tidak 

diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya 

merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau merek 

yang memiliki persamaan keseluruhannya dengan milik orang 

lain. penggunaan nama untuk merek ini pun saat registrasi 

nantinya akan ada verifikasi, kalau merek tersebut kemudian 

dinyatakan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan otomatis juga akan di tolak.” (Wawancara hari Jumat 

tanggal 15 Maret 2019 pukul 14.00 WIB s.d. selesai di Kanwil 

Kemenkuham Jawa Tengah) 

Merek sebagai tanda memiliki pengertian bahwa 

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

merek didefinikan sebagai berikut: 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis 

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, 

dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimenasi, suara, 

hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsure tersebut 

untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh 

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 

dan/atau jasa.” 

 

Melalui definisi tersebut, merek sebagai tanda pengenal 

atau tanda pembeda menggambarkan jaminan kepribadian 

(individuality) dan reputasi barang dan/atau jasa hasil usahanya 

pada waktu diperdagangkan. Jika dilihat dari sudut produsen merek 

digunakan sebagai jaminan hasil dari suatu produksi barang 

dan/atau jasa, khsususnya berkaitan dengan kualitas, serta sebagai 

media promosi dalam memperluas jaringan pasar. Dari segi 

konsumen, merek diperlukan untuk menentukan pilihan-pilihan 

barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai 

merek maka produk yang bersangkutan akan sulit untuk dikenal 

oleh konsumen. Dan penggunaan tanda apapun untuk dijadikan 
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sebagai merek dalam kegiatan bisnisnya diperbolehkan. Kecualia 

terhadap merek-merek yang dilarang pegunaannya sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis yang terdapat dalam pasal 20, 

sekurang-kurangnya syarat yang harus dipenuhi oleh tanda, 

diantaranya : 

Pasal 20 

Merek tidak dapat didaftar jika : 

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban 

umum; 

b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut 

barang/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. 

Berkaitan dengan kegiatan repacking (pengemasan ulang) 

terhadap produk merek dagang terkenal asing. Produk hasil 

repacking (pengemasan ulang) tersebut menggunakan merek atau 

label merek pribadi sedangkan diketahui bahwa produk merupakan 

produk milik orang lain, dalam hal ini penggunaan merek tersebut 

apakah diperbolehkan, Bapak Moh.Hawary Dahlan S.H. S.H. S.H. 

menjelaska bahwa : 

“Ketika kita berhadapan dengan suatu produk harus kita 

identifikasi terlebih dahulu ada berapa Kekayaan Intelektual di 

dalamnya. ketika dalam hal ini repacking dia menggunakan 
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merek lain, dan yang digunakan adalah isi produknya. Jika 

demikian, kita tidak dapat menyebut bahwa dia melanggar hak 

atas merek, karena di sini bukan mereknya yang dia langgar 

karena jelas dia menggunakan merek yang berbeda, tapi dapat 

melanggar kekayaan intelektual lain, seperti dapat melanggar 

desain industrinya, atau rahasia dagangnya. Jadi harus 

dibedakan jenis kekayaan intelektualnya. Namun, diluar konteks 

pelanggaran merek, secara kesadaran saja, ketika kita 

menggunakan milik orang lain tentunya kita harus memiliki izin 

terlebih dahulu, hal ini bisa saja dikemudian hari pemilik merek 

tidak berkenan jika produk miliknya di repacking, maka harus 

dengan sepengetahuan dari pemegang hak eksklusif. Dalam hal 

ini, jika pemegang baru yang telah  mendapat persetujuan dari 

pemegang hak eksklusif baik melalui perjanjian ataupun 

kerjasama, apabila dikemudian hari ingin menggunakan 

mereknya sendiri juga tidak masalah namun harus tertuang jelas 

di dalam perjanjian tersebut. Sebagai contoh, misalnya    merek 

Toyota, dimana bekerjasama dengan Indonesia melalui lisensi. 

Toyota milik Jepang buka cabang di Indonesia dengan 

menyediakan mesin, onderdil, dan lain sebagainya, kemudian di 

rakit di Indonesia. Di Indonesia hasil rakitan itu diberi merek 

Kijang misalnya, dan diperbolehkan oleh Toyota, ya tidak 

masalah. Perlindungan hukumnya atas merek tersebut pun 

berkekuatan hukum melalui adanya perikatan tadi yaitu dengan 

lisensi.” (Wawancara hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, pukul 

14.00 WIB s.d. selesai di Kanwil Kemenkuham) 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa meskipun tidak dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran 

terhadap hak atas merek terhadap hak merek apabila dalam 

melakukan kegiatan repacking (pengemasan ulang) seseorang 

menggunakan merek pribadi pada produk hasil repacking tersebut. 

Namun praktik repacking dapat melanggar Kekayaan Intelektual 

lainnya.  

Sejalan dengan pendapat tersebut Ibu Lista Widyastuti S.H., 

M.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil 

Kemenkuham Jawa Tengah, memberikan penjelasan bahwa: 
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“Ketika dari segi isi produknya sama, hanya mengganti kemasan 

menjadi produk dengan kemasan yang lebih kecil. Dalam hal 

ini, jika pemilik merek mengetahui dan dalam hal ini tidak 

berkenan, dapat saja kemudian pemilik merek mengajuka 

gugatan. Namun, mengingat kembali kalau kami dari aparat 

penegak hukum tidak mempermasalahkan terhadap isi 

produknya, ketika kemudian mau diganti dengan merek apapun 

itu, tidak masalah. Namun tetap hal ini juga merupakan 

pelanggaran, namun bukan pelanggaran merek, karena dalam 

hal ini sudah ada unsur penipuan” (Wawancara hari selasa, 

tanggal 22 April 2019 pukul 13.10 WIB s.d. selesai di Kanwil 

Kemenkuham Jateng) 

 

Melalui penjelasan tersebut, dalam mengidentifikasi 

pelanggaran terhadap KI harus dipisahkan antara KI yang satu 

dengan KI lainya. Suatu produk hasil produksi tidak hanya 

memiliki satu macam jenis Intelektual. Dalam produk kosmetik, 

ada beberapa Kekayaan Intelektual di dalamnya. KI yang dimaksud 

berupa desain industri untuk perlindungannya terhadap suatu 

bentuk / desain kemasan. Ada rahasia dagang untuk perlindungan 

terhadap isi pada produk, merek dalam hal perlindungan terhadap 

tanda yang digunakan dalam memberikan identifikasi pada suatu 

produk. Sehingga, identifikasi terhadap KI harus dibedakan karena 

dari masing-masing jenis KI tersebut, memiliki bentuk 

perlindungan yang berbeda. 

Penegakan hukum serta peraturan perundang-undangan 

tentang merek sendiri tidak memberikan perlindungan terhadap isi 

suatu produk, melainkan pada tanda yang digunakan sebagai 

mereknya. Sehingga dalam mengidentifikasi produk harus 

dibedakan jenis Kekayaan Intelektualnya. Ibu Lista Widyastuti 

S.H, M.H.,  juga menambahakan terkait hal tersebut bahwa: 
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“Kita tidak dapat mengatakan bahwa apabila mengganti produk 

merek dagang terkenal asing dengan merek pribadi sebagai 

suatu pelanggaran merek. Tapi bukan berarti hal demikian juga 

buka pelanggaran. Apabila pemilik merek tau jika produknya 

diganti dengan merek lain, kalau mereka tidak berkenan, mereka 

bisa mengajukan gugatan, tapi bukan dalam permasalahan 

mengenai pelanggaran merek. Karena hal ini berkaitan dengan 

isi produknya. Dan kita tidak memiliki wewenang berkaitan 

dengan isi produknya apabila berbicara tentang merek. Namun, 

dalam hal ini juga dapat dikatakan juga sudah mengelabuhi 

masyarakat, apalagi sekarang ini masyarakat dengan budaya 

kita, tentunya lebih dominan akan mencari yang mudah 

diperoleh. Kalau dengan repacking (pengemasan ulang) dapat 

memperoleh manfaat yang sama, mudah diperoleh, lebih murah, 

masyarakat tidak penting itu sebenarnya produknya sama, hanya 

beda dimereknya. Kemudian hal ini dapat berdampaknya pada 

kepercayaan masyarakat juga. Berbeda lagi jika dalam 

menggunakan produk dagang merek terkenal asing dia dalam 

melakukan repacking, dalam kemasan repacking itu dia 

menggunakan merek yang sama dengan merek aslinya dapat 

dikatakan sebagai pelanggaran merek. Kita tidak tahu apakah 

dalam repacking (pengemasan ulang) benar-benar original 

produk merek dagang terkenal asing itu, dan apakah di 

repacking diperbolehkan atau tidak oleh pemilik merek. Maka, 

sebagai masyarakat juga kita harus, cari tahu dulu. Ketika 

produk luar negeri masuk ke Indonesia dan diperdagangkan di 

Indonesia, artinya mereka sudah memenuhi persyaratan untuk 

menjualnya di Indonesia. Nah, di Indonesia siapa yang 

memegang lisensi nya kan sudah ada, cari tahu apakah 

pemegang lisensi / distributor di Indonesia juga menjual produk 

repacking (pengemasan ulang), kalau ternyata tidak, maka bisa 

saja kita yang melakukan repacking (pengemasan ulang) itu 

melanggar pelindungan merek.” (Wawancara hari Selasa, 

tanggal 22 April 2019 pukul 13.10 WIB s.d. selesai di Kanwil 

Kemenkuham Jawa Tengah) 

 

Untuk menentukan suatu pelanggaran merek harus 

diidentifikasi terlebih dahulu jenis kekayaan intelektual yang 

melekat di dalamnya. Pada kasus repacking, pelaku usaha lebih 

selektif dalam menentukan produk yang akan di repacking adalah 

produk yang telah memiliki merek terkenal dan reputasi dikalangan 

masyarakat. Sehingga dalam pemasarannya untuk diperjualbelikan 
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kepada masyarakat lebih mudah dan tidak membutuhkan biaya 

yang besar untuk melakukan promosi dan iklan. Namun, hal ini 

lebih berkembang ketika praktik repacking kemudian banyak 

dilakukan, sehingga dalam mengantisipasi menurunnya penjualan, 

menggunakan merek atau label merek pribadi pada produk hasil 

repacking untuk membedakan produk hasil repacking pesaingnya. 

Dalam menggunakan merek pribadi ini, merek mendapat 

kepercayaan masayarakat bahwa produk repacking yang 

dijualbelikan adalah produk asli dari produk merek dagang terkenal 

asing.  

Pelaku usaha dalam menggunakan merek pribadi sebagai 

etiket merek yang digunakan dalam kemasan repacking 

menggambarkan produk repacking yang hanya diproduksi oleh 

pelaku usaha repacking dalam onlineshop tersebut. Hal ini 

ditujukan dalam hal menumbuhkan minat pembeli yang terbentuk 

dari sikap konsumen terhadap produk dari keyakinan konsumen 

terhadap kualitas produk melalui adanya merek pribadi melalui 

store brands. 

Etiket merek (trademark etiquette) memiliki makna sebagai 

label atau tag. Dalam konteksnya terkait merek pribadi, etiket 

merek yang digunakan mempresentasikan mengenai gambaran 

beberapa hal mengenai produk, yang mempresentasikan atau 

mewakili merek sesuai yang dilekatkan pada barang yang 

diproduksi dan diperdagangkan. Melalui penggunaan label merek 
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pribadi dalam kemasan produk hasil repacking merek terkenal 

asing, toko atau onlineshop pelaku usaha memiliki  kepercayaan 

dari konsumen atas produk repacking yang dijual. Penggunaan 

merek pribadi membantu penjualan yang dicapai oleh pelaku 

usaha. 

Merek yang memiliki peranan penting bagi pelaku usaha 

bisnis repacking (pengemasan ulang) dalam memasarkan produk 

yang dijual. Ketidakpahaman tentang aspek hukum tentang 

Kekayaan Intelektual dapat menjadi faktor penyebab terjadinya 

pelanggaran merek dagang terkenal asing. Ketika konsumen yang 

tidak terlalu mengetahui perbedaan santara produk merek terkenal 

asing dalam kemasan fullsize nya dan produk hasil repacking 

(pengemasan ulang) dalam membeli sebuah produk dengan harga 

yang lebih murah, akan beranggapan bahwa produk hasil repacking 

(pengemasan ulang) yang dibeli isinya pun adalah produk asli 

merek terkenal asing tersebut dengan kualitas yang dijanjikan oleh 

pelaku repacking (pengemasan ulang). Melalui penggunaan merek 

pribadi yang dicantumkan dalam produk hasil repacking 

(pengemasan ulang) memudahkan masyarakat dalam memilih dan 

mengidentifikasi produk repacking (pengemasan ulang) yang 

dihasilkan oleh pelaku usaha.  
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4.3.PEMBAHASAN 

4.3.1. KRITERIA PRAKTIK REPACKING PRODUK MEREK 

TERKENAL ASING SEBAGAI  PELANGGARAN HAK 

ATAS MEREK 

Industri kecantikan dan perkembangan perekonomian yang 

pesat dalam kegiatan perdagangan, baik dalam lingkup nasional 

maupun internasional telah banyak menghasilkan produk berupa 

barang dan/atau jasa dalam kehidupan sehari-hari yang sangat 

bervariasi. Perdagangan bebas yang didukung adanya kemajuan 

teknologi memberikan peluang untuk memperluas gerak arus 

transaksi barang dan jasa di masyarakat. Perdagangan dengan 

memanfaatkan media internet yang kemudian lebih dikenal dengan 

bisnis online menjadi salah satu yang paling berkembang 

khususnya di Indonesia.  

Peluang bisnis online yang mudah dan cepat. Dalam 

perkembangannya menjadikan tiap orang bebas untuk melakukan 

usaha apa saja yang mereka kehendaki. Seorang pelaku usaha 

dapat bertindak menjalankan kegiatan bisnisnya melalui ide 

gagasan yang dimilikinya dengan mudah. Pelaku usaha juga dapat 

menentukan produk dan/jasa yang diinginkan untuk dijadikan 

sebagai bentuk usahanya. Sebagai salah satu contohnya adalah 

penjualan produk merek terkenal melalui repacking.  Pelaku usaha 

repacking memanfaatkan media internet sebagai sarana pemasaran 

karena dinilai lebih mudah dan efisien. Selain itu, penggunaan 



164 
 

 

 

media internet sebagai sarana pemasaran dengan menggunakan 

media sosial lebih mudah menjangkau berbagai kalangan dan 

wilayah yang lebih luas. 

Kegiatan repacking (pengemasan ulang) yang dilakukan 

oleh pelaku usaha onineshop, tujuan utamanya adalah 

diperuntukkan sebagai produk sample bagi konsumen yang hendak 

mencoba produk tanpa perlu membeli produk dalam kemasan 

asli/fullsize. Hal ini semakin berkembang hingga pada produk-

produk perawatan kecantikan yaitu kosmetik, dan sebagian besar 

umumnya dilakukan terhadap produk kosmetik merek terkenal 

asing. Selanjutnya, pemanfaatan terhadap merek-merek terkenal 

dalam kegiatan repacking (pengemasan ulang) dapat menjadikan 

kegiatan tersebut sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap 

kekayaan intelektual, khususnya pada merek.  

Pelanggaran merek dapat timbul manakala produk hasil 

repacking tersebut dinilai dapat menimbulkan kebingunan didalam 

masyarakat bahwa produk repacking merupakan produk dari 

merek terkenal tersebut. Penilaian konsumen terhadap produk 

merek terkenal melalui produk-produk hasil repacking dapat 

berpengaruh terhadap reputasi merek ketika dalam produk hasil 

repacking tersebut pelaku usaha tidak hanya memindahka isi 

produk namun juga memberikan bahan campuran lain, sehingga 

ketika penilaian konsumen bersifat negatif maka akan berpengaruh 
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juga terhadap reputasi merek terkenal asing yang dilakukan 

repacking tersebut. 

Praktik repacking berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh merupakan suatu tindakan yang tergolong dalam proses 

produksi. Repacking sebagai bagian dari proses produksi yang 

tergolong dalam tahapan pengemasan yang merupakan suatu 

sistem yang terkoordinir untuk menyiapkan barang menjadi siap 

untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan 

dipakai. Adanya wadah atau pembungkus pada suatu produk dapat 

membantu mencegah atau mengurasi kerusakan pada suatu produk 

yang ada didalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta 

gangguan fisik (gesekan, benturan, getaran). Disamping itu 

pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan 

atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang 

memudahkan dalam penyimpangan. Pengangkutan dan distribusi 

dari segi promosi melaui pengemasan berfungsi sebagai 

perangsang atau daya tarik pembeli. (Krasovec, 2006: 23) 

Repacking produk merek terkenal asing dalam hal ini 

cenderung mengabaikan etika dalam mambangun suatu usaha yang 

hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara instan. 

Repacking yang dilakukan dengan memanfatakan merek terkenal 

dan tanpa adanya hak untuk melakukan repacking atas produk 

tersebut, dinilai dapat diindikasikan sebagai suatu bentuk 

pelanggaran terhadap merek. Repacking dikatakan melanggar hak 
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atas merek apabila dalam kegiatan tersebut pelaku usaha 

memanfaatkan merek dengan menggunakan tanda yang sama 

dengan merek produk asli, sehingga dapat memberikan anggapan 

bahwa produk hasil repacking tersebut juga merupakan produk 

yang diproduksi oleh pemilik merek asli. Sedangkan dapat 

melanggar perlindungan konsumen apabila dalam kegiatan 

repacking pelaku usaha melanggar isi produk, dengan 

mengabaikan kualitas dan mutu produk, dengan mencampurkan 

bahan lain dalam produk hasil repacking tersebut, sehingga akan 

berdampak pada kualitas produk dan merugikan konsumen. 

Suatu  penemuan atau hasil karya/produk mempunyai arti 

penting bagi pemiliknya tersebut terdapat sarana-sarana hukum 

untuk melindungi hasil karyanya dari perbuatan-perbuatan orang 

lain (competitor) yang mencari keuntungan secara tidak sehat 

dalam perdagangan dengan cara mengabaikan hak pemilik merek 

dengan cara meniru, memalsukan, dan membajak produk/hasil 

karya tersebut. 

Usaha repacking terhadap produk merek terkenal asing 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh 

keuntungan dengan jalan pintas, dengan cara melanggar etika 

bisnis, norma, kesusilaan dan hukum. Repacking produk dilakukan 

pada produk dengan merek terkenal asing dengan tujuan bahwa 

terhadap merek-merek terkenal lebih mudah dalam pemasarannya 

karena konsumen telah mengakui kelebihan atas produk-produk 
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dengan merek terkenal tersebut. Merek terkenal adalah merek-

merek yang mempunyai reputasi yang tinggi. Secara otomatis, 

merek terkenal menjadikan merek tersebut memiliki kekuatan 

pemasaran yang tinggi, karena menjadi pilihan konsumen yang 

mempunyai nilai jual yang tinggi. 

Berdasarkan reputasi dan kemashurannya, suatu merek 

dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu : 

1. Merek Biasa (Normal Marks) 

Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak memiliki 

reputasi tinggi, cirri-cirinya adalah kurang adanya 

memberikan pancaran simbol gaya hidup, masyarakat 

konsumen sering menilai produk dengan merek ini sebagai 

barang atau jasa berkualitas rendah, dimana merek tidak 

memiliki drawing power yang mampu memberikan sentuhan 

keakraban dan kekuatan mitos yang sugestif kepada 

masyarakat konsumen, dan tidak membentuk lapisan pasar 

dan pemakai. 

2. Merek Terkenal (Wellknown Marks) 

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi 

dengan memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan 

menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah 

merek tersebut langsung memberikan sentuhan keakraban 

dan sentuhan mitos kepada segala lapisan masyarakat. 

3. Merek Termashur (Famous Marks) 
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Merek termashur merupakan merek yang karena 

perkembangannya telah dikenal secara luas di seluruh dunia, 

dan memiliki reputasi yang dapat digolongkan sebagai 

“merek aristocrat dunia” atau biasa juga dengan disebut 

sebagai luxury brands. . (Harahap, 1996:80-81) 

Ciri merek terkenal itu sendiri adalah bahwa perlindungan 

diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum yang tidak 

hanya berhubungan akan jenis barang yang sama melainkan juga 

jenis barang yang tidak sama. Pemberian perlindungan ini 

diberikan sebagai suatu pengakuan kepada keberhasilan pemilik 

merek dalam menciptakan citra (image) eksklusif dari produknya 

atau penjualan produk-produknya secara langsung. Perlindungan 

terhadap merek terkenal juga didasarkan pada nilai komersial atau 

nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat 

mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik 

merek terkenal. 

Permasalahan mengenai Kekayaan Intelektual (KI) tidak 

terlepas dari perjanjian TRIP‟s yang merupakan Annex IC dari 

WTO dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal 

perdagangan internasional. Isu perlindungan KI dalam 

perkembangannya telah disatukan dengan perdagangan KI. Bahkan 

untuk beberapa negara hal tersebut telah mengubah KI menjadi 

masalah konfrontasi perdagangan. Melalui terbentuknya badan 

dunia tersebut, hukum perdagangan internasional telah 
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berkembang demikian cepat dan berjalan lebih baik dari peraturan 

sebelumnya. 

 Perbuatan pelanggaran dapat dikatakan sebagai suatu 

persaingan curang dalam kegiatan perdagangan. Menurut Molegraf 

dalam (Ediningtyas, 2015:47) bahwa suatu persaingan curang atau 

tidak jujur adalah suatu perbuatan yang mana seseorang dalam 

melakukan kegiatan perdagangan menarik para pelanggan atau 

konsumen dengan cara yang bertentangan dengan itikad baik dan 

kejujuran dalam perdagangan. 

Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan 

tidak jujur (unfair competition). Secara umum kompetisi atau 

persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu produk, memperlancar 

produksi, yang akan memberikan keuntungan baik bagi produsen 

maupun konsumen. Namun, apabila persaingan yang dilakukan 

mendorong hingga timbul suatu keadaan dimana seseorang 

berusaha menggunakan cara-cara yang tidak mengindahkan etika 

dalam berbisnis serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka 

hal ini merupakkan awal terjadinya pelanggaran hukum. 

persaingan yang dilakukan dengan cara mengabaikan aturan 

hukum, norma sopan santun, norma sosial dalam lalu lintas 

perdagangan akan menjurus pada timbulnya persaingan curang.  
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Konvensi Paris menentukan bahwa tiap perbuatan yang 

bertentangan dengan “honest practices industrial and commercial 

matters” dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. 

Meliputi semua perbuatan pelanggaran yang dapat menciptakan 

kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul atau 

yang berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari 

seorang pelaku usaha yang mengacaukan publik berkenaan dengan 

sifat dan asal-usul dari suatu barang. Praktik perdagangan tidak 

jujur dapat meliputi: 

d. Praktek Peniruan Merek Dagang (Trademark piracy) 

Perbuatan yang dilakukan dengan cara meniru merek terkenal 

(well known trade mark) yang sudah ada sehingga merek atas 

barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama 

dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk 

barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan 

kepada khalayak ramai seakan-akan barang yang 

diproduksinya sama dengan produk yang sudah terkenal 

tersebut.  

e. Praktek Pemalsuan Merek Dagang (Counterfeiting) 

Perbuatan yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad 

baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan 

mempergunakan merek yang sudah terkenal yang bukan 

haknya.  
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f. Perbuatan-Perbuatan yang dapat Mengacaukan Publik 

Berkenaan dengan Sifat dan Asal Usul Merek. (Imitations of 

labels and packaging) 

Perbuatan ini masuk dalam persaingan tidak jujur apabila 

pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal 

usul barang yang tidak sebenarnya untuk mengelabui 

konsumen seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang 

baik karena berasal dari daerah penghasil barang bermutu. 

(Aryani, 2009:56) 

Pelanggaran Merek (Trademark infringement) berdasarkan 

Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis dapat diinterpretasikan 4 macam, yaitu : 

1. Perbuatan pelangaran merek yang dilakukan secara sengaja dan 

tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama; 

2. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan dengan sengaja 

tanpa hak dengan menggunakan merek yang serupa; 

3. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaian; 

4. Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang 

dilindungi berdasarkan indikasi geografis ataupun indikasi asal 

yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga 

menyesatkan masyarakat mengenai asal barang dan/atau jasa. 

Pada hakekatnya pelanggaran merek yang sering terjadi di 

Indonesia didorong oleh sikap konsumtif masyarakat Indonesia. 

Sikap konsumtif masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan 
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yang berorientasi terhadap pemakaian produk-produk luar negeri 

(label minded), khususnya pada merek terkenal. Hal ini juga berlaku 

terhadap pemakaian kebutuhan akan perawatan kecantikan 

(skincare) dalam sediaan produk kosmetik. Dimana produk kosmetik 

dengan merek terkenal menjadi suatu kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Terlebih peran beauty influencer dan media sosial yang 

tidak dapat terhindari sebagai panutan dalam mengkonsumsi 

kebutuhan akan produk kosmetik. 

Kecenderungan masyarakat yang konsumtif terhadap 

penggunaan produk kosmetik tidak diimbangi dengan daya beli 

masyarakat yang tinggi, akibatnya menjadikan mereka belum 

mampu untuk membeli produk luar negeri dengan harga yang tinggi. 

Hal ini memicu adanya perilaku pelaku usaha atau produsen yang 

memiliki itikad tidak baik untuk melakukan pelanggaran merek.  

Repacking produk merek terkenal asing mendorong 

timbulnya pemalsuan terhadap merek terkenal asing. Beredarnya 

perkembangan praktik repacking dalam kegiatan perdagangan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : 

1. Faktor Masyarakat sebagai Konsumen 

Terjadinya suatu bentuk praktik repacking juga dipengaruhi 

dari sisi masyarkat yang berperan dalam mendorong 

dilakukannya praktik repacking tersebut. Masyarakat 

mempunyai peran fungsional dalam terjadinya pelanggaran 
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merek. Karena pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak 

mungkin timbul suatu pelanggaran bila tidak ada sasaran utama 

dalam melakukan pelanggaran tersebut.  

Masyarakat sebagai konsumen menjadi peserta utama dari 

pelaku usaha dalam hal terjadinya perbuatan untuk memenuhi 

kepentingan pelaku usaha dalam hal terjadinya suatu perbuatan 

pelanggaran. Meski pun dalam hal lain masyarakat dapat 

menjadi korban dan dirugikan dari praktik repacking produk 

kosmerik merek terkenal asing itu sendiri, namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa masyarakat juga berperan dalam timbulnya 

perbuatan ini.  

Melalui hasil penelitian yang dilakukan penulis 

menganalisis peran masyarakat sebagai konsumen terhadap 

terjadinya perbuatan repacking yang dapat mendorong 

timbulnya pelanggaran merek adalah sebagai berikut: 

a. Ketidaktahuan dalam Pemahaman Perlindungan Kekayaan 

Intelektual 

Pemahaman masyarakat sebagai konsumen dalam 

hal perlindungan Kekayaan Intelektual dapat dikatakan 

masih rendah. Masyarakat dalam mengkonsumsi suatu 

produk hanya menilai jika produk yang dihasilkan dari 

merek tertentu memiliki kualitas yang baik. Dalam hal 

perlindungan Kekayaan Intelektual mereka menilai bahwa 

merupakan kewajiban dari penegak hukum dan pemerintah. 
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Karena sebagai masyarakat apabila kegiatan repacking 

tersebut merupakan suatu perbuatan pelanggaran, mereka 

juga berada diposisi yang dirugikan dari konsumsi produk 

repacking tersebut.  

b. Keinginan untuk Tampil Cantik Menggunakan Produk 

Bermerek dengan Harga yang Murah 

Produk repacking biasanya memliki harga yang 

lebih murah dibandingkan dengan produk dalam kemasan 

aslinya. Hal ini lah yang menjadi salah satu ketertarikan 

konsumen untuk membeli produk kosmetik repacking. Tak 

jarang konsumen itu sendiri ingin tampil menggunakan 

produk bermerek namun enggan mengeluarkan biaya yang 

banyak. 

c. Mudah Percaya  

Beberapa pelaku usaha dalam menjual produk hasil 

repacking melabeli produknya dengan menggunakan etiket 

merek yang sama dengan produk merek terkenal asing 

tersebut. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan 

pemahaman bahwa merek merupakan hasil produksi yang 

sama dengan produk aslinya. Namun, produk repacking 

sulit dalam hal pembuktian apakah produk yang di 

repacking itu benar merupakan repacking produk aslinya. 

Dalam hal ini, banyak konsumen yang tidak mempedulikan 

hal tersebut, karena apabila ternyata produk yang di 
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repacking bukan produk merek terkenal asing, mereka tidak 

akan begitu dirugikan karena membeli dengan harga yang 

murah.  

2. Faktor Pelaku Usaha sebagai Produsen 

Repacking terhadap produk merek terkenal aisng yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dapat dipengaruhi oleh faktor yang 

timbul dari berbagai keadaan baik dari dalam maupun dari luar 

diri pelaku usaha yang mendorong pelaku usaha melakukan 

praktik repacking. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, pelaku usaha dalam 

melakukan repacking terhadap produk merek terkenal tidak 

memiliki keahlian sebagai tenaga ahli dalam memproduksi suatu 

produk kosmetik yang harus memenuhi pedoman peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha dalam 

melakukan repacking hanya berdasarkan pengetahuan yang 

sederhana tanpa diikuti standar kemanan yang berlaku.  Terbukti 

dengan adanya beberapa konsumen yang membeli produk 

repacking telah dalam keadaan yang rusak isi produknya, 

berjamur dan tidak bersih. Berikut dapat disimpulkan beberapa 

faktor yang menyebabkan pelaku usaha untuk melakukan 

repacking: 

a. Budaya Hukum 

Budaya hukum di masyarakat yang sedernaha, yang 

artinya pelaku usaha bertindak secara instan tanpa melalui 
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proses-proses yang seharusnya dilakukan sebagai pelaku 

usaha dalam menjalankan bisnis. Selama dapat 

menghasilkan keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarga, perlindungan akan Kekayaan Intelektual 

dinilai tidak terlalu perlu dipertimbangkan. Dan apabila 

repacking kemudian diatur sebagai perbuatan pelanggaran 

kekayaan intelektual, pelaku usaha tinggal mencari 

alternatif lain untuk menjalankan bisnisnya. 

b. Alasan Ekonomi 

Tuntutan pereknomian menjadi faktor yang paling 

dominan dalam melakukan repacking. Ditambah dengan 

semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi mendorong 

sebagian orang harus memanfaatkan peluang yang dapat 

menguntungkan mereka. Dalam penjualan kosmetik merek 

terkenal asing dengan kemasan asli, diperlukan biaya dan 

modal yang banyak, terlebih apabila menjual produk dalam 

kemasan aslinya, keuntungan yang diperoleh hanya sedikit. 

Dibandingkan dengan menjual produk secara repacking 

pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan yang lebih 

banyak, meskipun produk repacking dijual dengan harga 

yang murah. Dalam melakukan repacking pelaku usaha 

tidak akan kehabisan ide mengenai bagaimana cara agar 

produk mereka yang dijual tampak menarik karena mereka 
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hanya perlu melihat produk apa yang sedang diinginkan 

oleh konsumen.  

c. Mudah dalam Memproduksi produk Repacking 

Tingginya permintaan akan produk repacking 

kosmetik merek terkenal asing oleh konsumen 

dimanfaatkan oleh pelaku usha untuk meraup keuntungan 

yang sebesar-besarnya. Repaking mudah dilakukan, karena 

pelaku usaha hanya memindahkan produk dari kemasan asli 

ke kemasan yang lebih kecil. Disini pelaku usaha tidak 

perlu melakukan uji coba terhadap produknya, sebagaimana 

produsen kosmetik asli yang harus menghadapi trial and 

error dalam membuat produknya hingga benar-benar layak 

untuk dipasarkan kepada konsumen.  

Pelanggaran merek pada produk-produk kosmetik dinilai 

mudah dilakukan, sebagaimana yang pernah terjadi pada pemalsuan 

terhadap produk kosmetik Aloe Vera Gel dengan merek Nature 

Republic. Produk kosmetik dari Negeri Korea ini pada pertengahan 

tahun 2017 menjadi produk paling popular dikalangan beauty 

influencer. Selain terkenal sebagai beauty trend Korea, produk ini 

kemudian dikenal akan kualitasnya yang dapat memberikan berbagai 

manfaat dan menjadi soslusi bagi konsumen dalam mengatasi 

permasalahan terhadap kulit. Hal inilah yang kemudian menjadikan 

merek Nature Republic memiliki reputasi yang baik dikalangan 
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masyarakat, reputasi ini juga berlaku terhadap produk-produk sejenis 

yang berada dibawah naungan merek tersebut.  

Melihat peluang tersebut, pelaku usaha memanfaatkan 

keterkenalan merek tersebut dengan cara repacking agar masyarakat 

tidak terbebani dengan harga yang tinggi apabila membeli produk 

tersebut dalam kemasan fullsizenya. Hal ini kemudian berkembang 

tidak hanya dilakukan pada produk merek Nature Reublic, namun 

juga berkembang pada produk-produk merek lain yang juga 

memiliki reputasi yang baik dan telah dikenal oleh masyarakat akan 

kualitasnya.  

Pada prinsipnya berdasarkan perinsip hukum merek, 

pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) area utama, 

yaitu: 

4.) Infingement that create of “likehood of confusion as to source, 

sponsorship, affiliation, or connection. 

(Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang 

membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau 

koneksi). 

Dibawah standar “Likelihood of confusion”, maka : 

a. Mark need not to be identical (merek tidak harus identik / 

sama secara keseluruhan) 

b. Goods need not be competing (barang tidak harus sama dan 

bersaing) 
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c. Need not confuse all consumers (tidak harus 

membingungkan konsumen) 

Dalam hal ini “Likelihood of confusion” dapat dibuktikan 

secara pembuktian langsung atau pembuktian tidak langsung. 

Dimana pembuktian langsung dapat berupa pembuktian 

kebingungan secara actual melalui affidavit (pernyataan tertulis) 

atau survey konsumen. Adapun pembuktian tidak langsung 

dilakukan melalui terminology hukum (legal term) yakni 

persamaan pada pokoknya atas merek (similarity of marks) dan 

persamaan pada pokoknya barang atau jasa (similarity of goods 

or services). Likelihood of confusion dalam Undang-Undang 

merek Indonesia digunakan dalam terminologi “persamaan pada 

pokonya”. 

 Hal ini dalam kaitannya dengan merek dapat memunculkan 

pelanggaran merek, karena adanya tempat atau daerah tertentu 

yang dapat memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena 

dianggap sebagai penghasil barang bermutu. Sehingga dapat 

menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap produk karena menganggap kualitas suatu produk 

mulai menurun dan mengecewakan. 

5.) Conterfeiting that use of mark that is substantially 

indistinguishble-required for treble damages and criminal 

prosecution. 
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(Pemalsuan dengan menggunakan merek yang secara 

substansial tidak dapat dibedakan – yang dapat dipersyaratkan 

untuk pemulihannya tiga kali lipat dari jumlah kerugian 

sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan 

perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana). 

Pemalsuan adalah perbuatan meniru atau menduplikasi dari 

benda aslinya. Maka jika dikaitkan dengan barang palsu yaitu 

segala sesuatu yang diciptakan dengan meniru atau 

menggandakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu barang. 

Pemalsuan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang sudah dilindungi 

oleh undang-undang. Selain itu pelaku usaha yang beritikad 

tidak baik tersebut menggunakan berbagai upaya untuk 

memalsukan biasanya terhadap merek terkenal (wellknown 

marks) yang sudah ada sehingga menimbulkan kesan kepada 

khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang 

diproduksinya itu sama dengan produksi barang yang asli. 

(Mc.Carthy, 2000:20) 

Pemalsuan dalam kaitannya terhadap merek muncul dalam 

kasus pengiklanan (advertising), pengemasan ulang 

(repackaging), perbaikan dan pengkondisian ulang (repair and 

reconditioning).  
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6.) Dilution that lessening of the capaciyty of a famous mark to 

identify and distinguish goods or services regardless of 

competition or likehoood of confusion. 

(Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal 

untuk mengidentifikasikan dan membedakan barang atau 

jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang 

membingungkan). (Jened, 2015:311) 

Dilution sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal 

yang harus ditunjukkan: 

a. Trademark is well-known or has reputation. 

(Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi); 

b. Similarity of trademark but goods and services are 

dissimilar. 

(Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya 

untuk barang yang tidak sejenis);  

c. There is dilution or tarnishment or blurring reputation 

without due cause.  

(Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan 

pengaburan secara tanpa hak). 

Untuk memahami apakah suatu perbuatan merupakan sautu 

pelanggaran merek, harus dapat memenuhi unsur sebagai berikut: 

5.) Larangan Undang-Undang 
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Perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pengguna 

Hak Kekayaan Intelektual dilarang dan diancam dengan 

hukuman oleh undang-undang. 

6.) Izin (Lisensi) 

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan tanpa adanya 

hak atau persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak 

eksklusif merek terdaftar. 

7.) Pembatasan Undang-Undang 

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 

8.) Jangka Waktu 

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka 

waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang 

atau perjanjian tertulis atau lisensi. (Muhammad, 2001:230) 

Melalui unsur dari nomor 2, dapat penulis ketahui bahwa 

penjelasan tersebut memiliki sebuah makna arti “tanpa hak” dapat 

diartikan bahwa seseorang baik perorangan maupun badan hukum 

tidak diperbolehkan dalam menggunakan merek dagang milik orang 

lain tanpa adanya persetujuan berupa izin lisensi dari pemegang hak 

merek yang bersangkutan. Penulis menganalisis dari konteks 

mengenai fakta repacking terhadap produk merek terkenal yang 

dilakukan oleh pelaku usaha onlineshop bahwa secara sadar mereka 

memahami bahwa merek terkenal memiliki citra yang baik 

dikalangan para konsumen dan masyarakat. Dalam melakukan 
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kegiatan repacking secara sengaja memiliki itikad tidak baik yang 

betujuan memperoleh keuntungan secara instan dengan 

menggunakan produk merek terkenal asing dalam melakukan 

kegiatan repacking. Penentuan hanya melakukan repacking pada 

merek terkenal asing ditujukan bahwa merek terkenal asing lebih 

mudah  dalam pemasarannya, serta risiko akan digugatnya rendah 

karena pemilik merek berada diluar negara Indonesia.  

Melalui unsur-unsur pelanggaran merrek tersebut dapat 

diketahui bahwa dalam kegiatan repacking tanpa adanya hak baik 

melalui izin berupa lisensi maupun kerjasama dalam bentuk 

perikatan dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait 

merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. 

Tindakan pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku 

usaha onlineshop dalam bentuk kegiatan repacking terhadap merek 

terkenal asing di Kota Salatiga berbeda dengan pelanggaran merek 

pada umumnya. Pelanggaran merek pada umumnya menyebabkan 

kebingungan bagi konsumen karena adanya kemiripan produk merek 

yang asli dengan produk hasil pelanggaran merek seperti peniruan. 

Berbeda dengan praktik repacking karena dalam hal ini, repacking 

menggunakan produk asli merek terkenal yang kemudian dikemas 

ulang dan pada kemasan ulang hasil repacking tersebut pelaku usaha 

melekatkan etiket merek yang sama dengan merek aslinya maupun 

mengubahnya dengan merek lain miliknya. Dalam hal ini secara 
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tidak langsung menimbulkan presepsi bagi konsumen bahwa produk 

hasil repacking merupakan produk hasil produksi yang sama dengan 

produk aslinya.  

Maka menurut penulis dalam praktiknya repacking terhadap 

produk merek terkenal asing merupakan bentuk pemalsuan terhadap 

merek.  Repacking produk merek terkenal asing menjadi erat 

kaitannya sebagai bentuk pemalsuan merek. Adapun unsur-unsur 

dari repacking produk merek terkenal asing yang mengarah pada 

suatu perbuatan pemalsuan merek: 

1. Adanya Itikad Tidak Baik 

Repacking produk merek terkenal asing yang dilakukan 

oleh pelaku usaha dilakukan secara tidak jujur, dalam hal ini 

pelaku usaha tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemilik 

merek maupun pemegang hak merek yang berhak melakukan 

kegiatan repacking. Pada hakikatnya perbuatan ini berkenaan 

dengan suatu tindakan pengayaan diri secara tidak adil/tidak 

wajar. Dan standar dalam proses memperkaya diri tersebu 

dilakukan secara tidak adil, layak, fair, atau patut dan tidak 

merugikan orang lain. 

2. Pemanfaatan Keterkenalan Merek 

Pelaku  usaha dalam melakukan repacking hanya pada 

produk kosmetik merek terkenal asing. Pemanfaatan merek 

terkenal asing dilakukan dengan menggunakan etiket merek 

yang sama dengan produk asli pada kemasan hasil repacking. 
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Selain itu pemanfaatan merek terkenal juga dilakukan dalam 

memasarkan produknya kepada konsumen. Pelaku usaha 

mengetahui bahwa merek terkenal asing memiliki citra yang 

baik di masyarakat. Kekuatan suatu merek terkenal menjadi 

kunci sukses dalam memasarkan produk. Dari segi pemasaran 

menjadikan peluang mereka untuk memanfaatkan keterkenalan 

dari merek terkenal asing tersebut dengan tujuan ekonomi untuk 

mencari keuntungan sebesar-besarnya. 

3. Lisensi 

Pelaku usaha dalam melakukan repacking atas produk 

merek terkenal asing tidak disertai dengan adanya izin untuk 

melakukan repacking tersebut dari pemilik merek terkenal. 

Selain dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pemilik 

merek terdaftar dengan cara pemakaian merek tanpa hak, 

terdapat juga kerugian berupa keterpurukan citra atau image 

yang khas dari merek terkenal tersebut.  

4.3.2. AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN MEREK PRIBADI OLEH 

PELAKU USAHA REPACKING TERHADAP PRODUK 

MEREK TERKENAL ASING BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN 

INDIKASI GEOGRAFIS 

 Merek dapat menjadi payung (umbrella) yang dapat 

mempresentasikan suatu produk. Merek mampu menciptakan nilai 

dan pengaruh tersendiri pada produk di pasar bila diatur dengan 
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tepat, dengan menjadikannya sebagai asset yang memiliki nilai jual 

yang tinggi pada produk dalam meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan merek khususnya pada 

merek terkenal rentan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

pelaku-pelaku yang ingin mengambil keuntungan dengan mudah. 

Karena produk dengan merek terkenal dapat mencerminkan tingkat 

kepercayaan konsumen melalui goodwill yang dimilikinya. 

Selama ini hukum di Indonesia dianggap paling lemah di 

antara negara-negara asia tenggara, sehingga dunia internasional 

selalu menyoroti tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh 

penegak hukum. Masalah yang timbul terkait merek termasuk salah 

satu yang disoroti, terutama dalam menyangkut kepentingan dunia 

usaha yang semakin global.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya telah 

memberikan perlindungan secara umum terhadap merek terkenal. 

Akan tetapi, dalam perkembangannya dengan melihat berbagai 

bentuk upaya untuk melakukan pelanggaran terus berkembang 

dengan berbagai macam model yang lebih bervariasi yang di dalam 

peraturan perundang-undangan sendiri belum secara jelas diatur 

mengenai bentuk pelanggarannya. Maka suatu merek terkenal 

membutuhkan perlindungan hukum yang lebih untuk memberikan 

kepastian hukum bagi pemilik merek. Pelaku usaha dalam 

menjalankan bisnisnya selalu mencari ide dan alternatif yang 
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sifatnya dapat memberikan keuntungan yang tinggi dengan modal 

dan biaya yang rendah. 

Persaingan usaha yang semakin ketat mendorong pelaku 

usaha mengusahakan berbagai cara agar produknya dapat laku di 

pasaran. Akibatnya banyak pelaku usaha yang menggunakan cara 

instant dengan cara memanfaatkan keterkenalan atas suatu merek, 

baik untuk barang yang sejenis maupun tidak sejenis. Pada 

umumnya suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang 

atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai 

pembeda terhadap produk barang dan jasa lain yang sejenis, yang 

berfungsi sebagai tanda pengenal bagi produk yang bersangkutan. 

Merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual merupakan 

hak dan sebagai hak dia merupakan harta atau asset berupa benda 

yang tidak berwujud (intangible asset). dengan hak yang didapat dari 

otoritas publik, tumbuhlah eksklusivitas atau kepemilikan sehingga 

pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa 

izinnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai berikut : 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis 

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan 

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau 

lebih unsure tersebut untuk membedakan produk dan/atau 

jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam 

kegiatan perdagangan produk dan/atau jasa.” 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai merek pribadi. Undang-
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Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang jenis-jenis merek, 

yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 yaitu 

jenis merek terbagi menjadi merek dagang dan merek jasa. 

Pasal 1 angka 2 menerangkan yang dimaksud dengan merek 

dagang adalah : 

“Merek yang dipergunakan seseorang atau beberapa orang 

secara bersama-sama atau badan hukum unruk membedakan 

dengan barang-barang sejenis lainnya.” 

Pasal 1 angka 3 menyatakan yang dimaksud dengan 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.” 

 

Merek yang merupakan sebuah nama, istilah, tanda, simbol, 

desain, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari penjual atau kelompok 

penjual dan untuk membedakannya dari barang atau jasa milik 

pesaing. Rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis sebagai hukum merek di Indonesia 

tidak memberikan definisi secara khusus mengenai merek pribadi 

(private brands).  

Konsep merek pribadi (private label) sebenarnya merupakan 

pengembangan dari konsep merek (brand). Konsep penggunaan 

merek pribadi baik private brand atau store brand ini merupakan 



189 
 

 

 

bentuk inovasi dari para pelaku usaha yang diciptakan dan dimiliki 

oleh pelaku usaha repacking produk merek terkenal asing. 

Penggunaan merek pribadi pada kemasan hasil repacking produk 

merek terkenal asing didorong oleh kondisi persaingan antar sesama 

pelaku usaha repacking. Sehingga dalam hal ini pelaku usaha 

onlineshop ingin memberikan perspektif bagi konsumen sebagai 

onlineshop yang dapat dipercaya dalam penjualan repacking merek 

terkenal asing. Pelaku usaha berusaha memenuhi kebutuhan 

konsumen mereka secara ekonomis, memberikan kenyamanan, 

dengan komunikasi secara efektif, maka muncullah gagasan untuk 

menggunakan merek pribadi sebagai etiket merek dalam kemasan 

hasil repackingnya. 

Dalam menjalankan usahanya agar dapat memperoleh 

perlindungan hukum sebagai pemilik merek harus didaftarkan 

terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam rumusan Pasal 3 

menyebutkan: 

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 

negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar 

umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan merek tersebut memberikan izin kepada pihak 

lain untuk menggunakannya.” 

Hak eksklusif penggunaan merek merupakan hak monopoli 

bagi pemiliknya yang hanya berlaku bagi barang atau jasa tertentu, 

hak merek menjadi kekayaan intelektual yang dapat dipertahankan 

terhadap siapa saja dan wajib dihormati oleh semua pihak. Oleh 
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karena itu, pemilik merek bebas dalam hal menggunakan sendiri 

mereknya dan bebas pula dalam memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakan mereknya berdasarkan kerjasama dan perjanjian 

yang telah disepakati. 

Pada dasarnya hak atas merek hanya dapat dipakai oleh 

pemiliknya. pemakaian di luar ketentuan yang berlaku dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis dapat dianggap sebagai suatu tindakan pelanggaran 

terhadap hak atas merek. Yaitu berdasarkan pasal 100-101 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kecuali apabila dilakukan 

pengalihan hak melalui antara lain perjanjian lisensi 

Pemilik merek sebagai pemegang hak eksklusif atas merek 

memiliki posisi dominan di dalam kegiatan usaha. Melalaui hak 

eksklusif yang dimiliki, pemilik merek memiliki keunggulan 

monopoli atas merek maupun untuk memberikan perizinan bagi 

pihak lain. Di Indonesia hak eksklusif atas merek diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis sebagai berikut:  

“Pemilik merek terdaftatr memiliki izin hak eksklusif untuk 

menggunakan mereknya dan memberikan izin bagi pihak lain 

untuk menggunakan mereknya.” 

Tujuan awal pemberian hak merek berupa hak eksklusif pada 

hakikatnya adalah untuk memperlancar dunia perdagangan. sehingga 

memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk menikmati hak merek 
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yang dimilikinya merupakan wujud dari keadilan. Demikian pula 

mencegah pihak lain menggunakan merek terdaftar secara tanpa hak 

dan izin merupakan manifestasi keadilan. (Kurnia, 2015 : 277) 

Penulis memaknai bahwa dalam hal ini melalui hak eksklusif 

pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum, yang artinya 

apabila terjadi pelanggaran atas merek, pemilik merek terdaftar dapat 

mengajukan gugatan pada pihak lain yang melakukan pelanggaran 

hak tersebut.  

Tidak semua orang dapat menjual produk bermerek, apabila 

seseorang atau badan hukum tersebut ingin menggunakan merek 

milik orang lain harus mendapat izin dari pemagang merek agar 

dapat menggunakan merek terdaftar, seperti yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, yang termuat dalam Pasal 1 angka 18: 

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek 

terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara 

tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk 

menggunakan merek terdaftar.” 

Lisensi merupakan bentuk pemberian izin pemanfaatan atau 

penggunaan Kekayaan Intelektual, yang bukan merupakan suatu 

pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima 

lisensi, dalam jangka waktu tertentu, yang pada umumnya disertai 

dengan imbalan berupa royalty. Penerima lisensi, dalam pengertian 

bahwa penerima lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun 

dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut ia mempergunakan 
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atau memanfaatkan KI milik pemberi lisensi, yang untuk hal ini 

penerima lisensi membayar royalty kepada pemberi lisensi (Widjaja, 

2002:22-23) 

Penggunaan merek untuk kegiatan perdagangan yang 

digunakan oleh suatu perusahaan atau badan usaha dapat dibedakan 

atas 2 (dua) macam, yaitu : 

1) Merek dagang untuk perusahaan (Manuafaktur Brands) 

a. Nama, merek yang yang digunakan untuk produk-produk 

tertentu yaitu merek-merek yang digunakan untuk masing-

masing produk berbeda dengan produk lainnya. Contohnya 

Unilever memproduksi dan memasarkan sabun mandi merek 

Lux danLifeboy 

b. Nama, merek keluarga perusahhanyang digunakan untuk 

seluruh produk secara kolektif (a blanket family name for all 

products). Contohnyaperusahaan Thosiba untuk seluruh 

produk dari hasil produksinya 

c. Nama, merek keluarga dipisahkan untuk seluruh produk. 

Contohnya deodorant AXE (hanya digunakan untuk merek 

deodorant bagi laki-laki), dan Laurier (pembalut khusus bagi 

wanita). 

d. Nama, merek dagang perusahaan yang digunakan 

dikombinasikan dengan nama produk masing-masing 

(company trade name combined with individual product 

names). Contohnya merek Jhonnson & Jhonnson (untuk 
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produk bayi) atau digunakan untuk obat biang keringat. Atau 

merek mobil Toyota (digunakan untuk merek Toyota Crown, 

Toyota Kijang, Toyota Corona dan Toyota Corola). 

2) Merek Dagang Untuk Pendistribusian 

Banyak pengusaha menggunakan merek dagang untuk produk 

yang dipasarkan dilihat dari manfaat atau kegunaanya dari merek 

tersebut, baik bagi produsen, penyalur ataupun bagi konsumen. 

Diantaranya dijabarkan sebagai berikut: 

a. Manfaat pengguna merek bagi produsen : 

i. Sebagai landasan untuk melakukanidentifikasi sehingga 

memudahkan mereka mencari/membedakannya dari merek 

lain. 

ii. Untuk mencegah/menghindari peniruan ciri khas dari suatu 

produk. 

iii. Untuk menunjukan taraf mutu tertentu atas produk yang 

ditawarkan. 

iv. Untuk membantu/memudahkan konsumen mencari produk 

yang mampu memuaskan/memenuhi kebutuhan dan 

keinginanya. Sebagai dasar untuk membedakan harga dari 

produk-produknya. 

b. Manfaat penggunaan merek bagi penyalur adalah : 

i. Untuk mempermudah penanganan produk. 

ii. Untuk mempermudah mengetahui penawaran produk. 

c. Manfaat penggunaan merek bagi konsumen 
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Mempermudah dalam mengidentifikasi produk yang 

diinginkannya. Penggunaan merek memudahkan perusahaan 

untuk menjadi “price maker” dan bukan sekedar “price taker”, 

karena melalui “merek” memungkinkan suatu perusahaan 

terhindar dari jebakan komoditas yang semakin beragam. 

(Abidin, 2007:14-17) 

Melalui penjabaran tersebut apabila dikaitkan dengan merek 

pribadi, dalam hal ini penggunaan label merek pribadi sebagai etiket 

merek yang dilekatkan pada kemasan hasil repacking dalam bentuk 

yang mempresentasikan nama toko onlineshop / nama dagang (store 

brands) sebagai merek pribadi yang digunakan oleh pelaku usaha.  

Secara normatif menurut peraturan Undang-Undangan 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

penggunaan merek pribadi pada kemasan hasil repacking yang mana 

produk didalamnya merupakan produk merek terkenal asing, tidak 

termasuk sebagai bentuk pelanggaran merek karena unsur-unsur 

pelanggaran merek tidak terpenuhi, meskipun produk yang di 

repacking adalah milik merek terkenal asing. Merek dan isi produk 

merupakan dua objek yang terpisah. Dalam hal ini Style dan Ambler 

dalam (Tjiptono, 2005:32) memberikan dua perspektif dalam 

mendefinisikan merek, yaitu product plus dan holistic view. Product 

plus dikenal pula dengan istilah additive approach, produk 

dipandang sebagai dua hal yang terpisah, dimana merek adalah tanda 

yang ditambahkan pada produk, sehingga merek dipandang sebagai 
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bagian dari produk dimana berfungsi memberikan nilai tambah bagi 

suatu produk. Sebagai contoh produk merek “Nature Republic” di 

repacking, yang kemudian dalam kemasan repacking diberikan label 

merek “Lilpawscorner” yang dalam hal ini merupakan onlineshop 

yang merupakan store brands.   

Sehingga penggunaan merek pribadi dalam pada produk hasil 

repacking merek terkenal asing sebagai pelanggaran hak atas merek 

saat ini tidak dapat diterapkan pada kegiatan repacking terhadap 

produk merek terkenal asing, dimana pelaku usaha menggunakan 

atau mengubah merek asli dengan menggunakan merek pribadi pada 

produk hasil repacking. Dalam permasalahan penggunaan merek 

pribadi tidak dibawa dalam hukum merek, melainkan masuk dalam 

lingkup hukum persaingan. Karena dalam hal ini juga terkait pada 

beban pembuktian untuk membuktikan apakah pemegang hak 

eksklusif telah memberikan persetujuannya untuk memasarkan 

produk dengan cara di repacking serta untuk menggunakan merek 

pribadi pada produk hasil repacking terhadap produk merek terkenal 

asing untuk dipasarkan di wilayah Indonesia.  

Dengan melihat ketentuan yang berlaku di Uni Eropa 

khsuusnya yang diatur dalam CTMR yang tidak diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, ada beberapa tindakan dalam perdagangan yang 

dilakukan oleh pihak ketiga, dimana dalam perdagangan yang 
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meskipun terkait dengan merek yang dilindungi, namun tidak dapat 

dianggap sebagai pelanggaran hak atas merek adalah : 

a. Penggunaan nama atau tanda pribadi dalam perdagangan; 

b. Indikasi tentang jenis, kualitas, kuantitas asal geografi dan cirri 

lain barang atau jasa; dan 

Pada prinsipnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam jual beli yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan 

media internet adalah : 

1. Tidak boleh mengambil hak atas orang lain tanpa seizin pemilik 

merek; 

2. Tidak boleh membohongi dan menipu publik; 

3. Tidak boleh menyalahi atauran pemerintah yang wajib ditaati. 

Melalui poin nomor 1, meskipun merek pribadi dalam 

penggunaannya terhadap produk hasil merek terkenal tidak dapat 

diterapkan sebagai bentuk pelanggaran merek yang tertuang secara 

normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. Penggunaan merek pribadi secara 

tidak langsung memanfaatkan keterkenalan merek asing dan 

menggunakan produk seolah-olah merupakan milik sendiri secara 

tanpa hak melalui persetujuan pemilik merek menunjukkan adanya 

itikad tidak baik.  

Pelaku usaha dalam menggunakan merek pribadi sebagai 

etiket merek yang digunakan dalam kemasan repacking 
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menggambarkan produk repacking yang hanya diproduksi oleh 

pelaku usaha repacking dalam onlineshop tersebut. Hal ini ditujukan 

dalam hal menumbuhkan minat pembeli yang terbentuk dari sikap 

konsumen terhadap produk dari keyakinan konsumen terhadap 

kualitas produk melalui adanya merek pribadi melalui store brands. 

Etiket merek (trademark etiquette) memiliki makna sebagai 

label atau tag. Dalam konteksnya terkait merek pribadi, etiket merek 

yang digunakan mempresentasikan mengenai gambaran beberapa hal 

mengenai produk, yang mempresentasikan atau mewakili merek 

sesuai yang dilekatkan pada barang yang diproduksi dan 

diperdagangkan. 

Terhadap penggunaan label merek pribadi pada kemasan 

hasil repacking produk merek terkenal asli, yang mana repacking 

sebagai hasil pelanggaran dapat menyebabkan timbulnya pengaburan 

atas asal usul dan kualitas merek produk yang asli. Karena seperti 

yang diketahui bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat 

menjamin asal dan kualitas dari suatu produk yang diperdagangkan. 

Jika melalui penggunaan merek pribadi konsumen tidak dapat 

mengidentifikasikan suatu produk, maka merek dinilai telah 

mengalami kekaburan dan konsumen tidak akan mengenali lagi 

produk yang asli dengan produk hasil repacking yang dilabeli merek 

pribadi. Dari sinilah keuntungan akan didapat dengan mudah oleh 

para pelaku usaha pelaku tindakan repacking produk merek terkenal 

asing. 
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Sehubungan dengan kegiatan perdagangan dan bisnis, 

pemilik merek akan berusaha untuk mencegah pihak lain dalam 

menggunakan merek miliknya tanpa seizinnya, karena hal ini dapat 

merugikan reputasi merek yang dimilikinya yang berkaitan dengat 

kualitas dari produknya. Adanya pelanggaran merek dapat berakibat 

pengurangan secara berangsur-angsur terhadap daya pembeda, 

efektifitas, dan bahkan nilai dari merek itu sendiri. Yang mana 

bentuk perbuatan ini dapat merusak kepentingan pemilik merek yang 

sebenarnya karena asal usul merek yang bersangkutan menjadi 

kabur.  

Pemilik merek terkenal asing dalam perlindungannya melalui 

hak eksklusif yang dimilikinya diantaranya: 

a. Melindungi hak eksklusif pemilik merek dalam menggunakan 

tanda merek sebagai logo; 

b. Menikmati manifestasi yang lahir dari merek berupa goodwill dan 

well known mark; 

c. Melindungi pemilik merek untuk menggunakan hak eksklusif 

sebagai alat eksploitasi untuk memperoleh keuntungan dalam 

perdagangan; 

d. Melindungi pemilik merek dalam memperluas wilayah dan 

segmen pasar sesuai dengan sistem perdagangan bebas, jujur, dan 

sehat; 

e. Melindungi adanya pengalihan transfer merek, misalnya melalui 

lisensi. 
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Penggunaan label merek pribadi oleh pelaku usaha dalam 

kemasan hasil repacking, meski dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak secara 

spesifik mengatur mengenai definisi dan bentuk pelanggarannya 

apabila digunakan pada produk yang merupakan milik orang lain, 

namun secara tidak langsung perbuatan tersebut dilakukan dengan 

adanya unsure itikad tidak baik didalamnya. Dimana tindakan yang 

dilandasi adanya unsur itikad tidak baik, yang mana dalam hal ini 

mengelabui dan membingungkan terhadap suatu merek, harus 

dianggap sebagai pelanggaran dengan sengaja yang bertujuan 

memperkaya diri secara tidak sehat atau unjust enrichment. 

Sebuah merek menunjukkan adanya goodwill yang 

mengandung adanya nilai-nilai moral, materiil dan komersiil. 

Dengan demikian goodwill yang melekat pada merek adalah suatu 

bentuk kebendaan yang menerbitkan akibat-akibat hukum sebagai 

berikut: 

a. Setiap merek harus diakui sebagai bentuk kebendaan yang harus 

dilindungi oleh masyarakat dan penguasa; 

b. Setiap pemegang hak mempunyai hak eksklusif dan berhak untuk 

menikmati hak tersebut. 

Penggunaan label merek pribadi yang dilakukan oleh pelaku 

usaha bagi pemilik merek atau pemegang hak merek dapat berakibat 

pada: 
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a. Hak Ekonomi Pemilik Merek Dagang Terkenal Asing  

Perbuatan pelaku usaha dengan menggunakan produk 

pemilik merek melalui repacking berkaitan dengan hak ekonomi 

pemilik merek akan merugikan secara financial. Sebab 

konsumen, dalam kecenderungannya akan lebih memilih untuk 

menggunakan produk-produk bermerek terkenal dengan harga 

yang rendah, sehingga minat untuk membeli produk dalam 

kemasan fullsize nya akan menurun karena lebih memilih untuk 

membeli produk repacking karena harga yang ditawarkan akan 

lebih murah. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan 

ekonomi pemilik merek apabila hak-hak yang dilanggar bersifat 

komersil seperti produk yang dijual berkaitan dengan merek 

yang dibangunnya.  

Pemilik merek dalam mengembangkan suatu produk 

melalui mereknya membutuhkan pengorbanan dan kerja keras 

melalui pemikiran, serta kreativitas intelektualnya sehingga 

dapat menghasilkan produk dengan goodwill, sehingga dalam 

hal ini pemilik merek berhak atas hak ekonomi yang dihasilkan 

dari karyanya tersebut. Dan dia berhak mendapatkan royalty 

apabila merek miliknya digunakan orang lain. Sehingga dengan 

adanya penjualan produk secara repacking dimana pelaku usaha 

seolah-olah menjual bahwa produk merupakan hasil 

produksinya dapat menurunkan nilai ekonomi dari merek itu dan 

hak ekonomi sebagai pemilik merek dilanggar. 
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b. Reputasi Merek Dagang Terkenal Asing Melemah 

Melalui repacking merugikan pemilik merek karena secara 

tidak langsung perbuatan tersebut membuat image brand 

menurun. Karena berisiko akan meningkatnya taraf 

penyalahgunaan produk yang dilakukan oleh pelaku usaha. 

Dalam hal ini, melalui peran merek, pemilik merek dapat 

menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a guarantee of 

quality) terhadap produk yang dihasilkan sehingga tercipta 

reputasi yang baik di masyarakat. Maka ketika konsumen 

melakukan penilaian atas suatu produk melalui produk hasil 

repacking, yang tidak diketahui secara jelas apakah benar-benar 

produk asli yang di repacking, hal ini akan menurunkan 

kepercayaan masyarakat bila konsumen mengaitkan 

penilaiannya terhadap produk dengan merek terkenal asing yang 

asli. Maka kepercayaan dari masyarakat akan kualiats dari 

produk dengan merek terkenal asing akan menurun.   

c. Kurangnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah Indonesia dalam 

Memberikan perlindungan Terhadap Merek Terkenal Asing 

Melalui pendaftaran merek di negara tujuan yang 

dikehendaki untuk memperluas pemasaran akan produknya 

melalui merek yang dibangun, seorang pemilik merek terkenal 

asing berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum 

terhadap mereknya apabila dilakukan pelanggaran. Pemerintah 

sebagai negara tujuan ketika tidak mampu melaksakan 
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penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan 

tindakan itikad tidak baik dapat menurunkan kepercayaan dari 

pemilik merek untuk memasarkan produknya di Indonesia, yang 

dalam hal ini dapat berakibat dapat melemahnya penerimaan 

negara melalui pajak impor barang dari luar negeri. 

Sehubungan dengan akibat yang dapat timbul bagi pemilik 

merek secara tidak langsung dengan adanya penggunaan merek 

pribadi oleh pelaku usaha atas produk yang merupakan milik dari 

pemilik merek. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian 

dan bagi pemilik merek tidak berkenan dengan perbuatan yang 

dilakukan yang seolah-olah mengklaim produk menjadi seolah 

miliknya, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan 

dikarenakan pihak yang melakukan perbuatan curang tersebut 

memanfaatkan keterkenalan merek miliknya. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis dalam Pasal 83 menyatakan bahwa : 

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 dan keseluruhannya untuk barang 

dan/atau jasa sejenis berupa: 

a. Gugatan ganti rugi, dan/atau; 

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 

penggunaan merek tersebut. 

2.) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 

Pengadilan Niaga 

 

Gugatan terhadap adanya perbuatan pelanggaran merek 

diajukan oleh pemilik merek atau penerima lisensi merek baik 



203 
 

 

 

sendiri maupun secara bersama-sama ke Pengadilan Niaga. Dalam 

hal ini apabila dengan adanya perbuatan repacking produk merek 

terkenal asing dengan menggunakan label merek pribadi dalam hasil 

repacking yang menimbulkan kerugian bagi pemilik merek dapat 

mengajukan gugatan atas perbuatan tersebut. Perlindungan merek 

bersifat delik aduan, sehingga dalam mengajukan gugatan harus 

dilakukan oleh pemilik merek yang dirugikan, apabila dalam hal 

pemilik merek asing berkedudukan di luar negeri, maka pemagang 

hak di Indonesia / penerima lisensi dapat berperan mengajukan 

aduan bila perbuatan pelaku usaha dalam melakukan repacking 

sudah merugikan dan berisiko akan semakin merugikan pemilik 

merek. 

Dengan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga 

maka pelaku usaha yang melakukan perbuatan pelanggaran merek 

tersebut dapat diancam dengan ketentuan Pidana sesuai dengan yang 

ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis: 

Pasal 100 

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek 

yang sarna pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik 

pihak lain untuk barang danyatau jasa sejenis yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp2 .000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak rnenggunakan Merek 

yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek 

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis 

yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda 

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (3)  
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(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya 

mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan 

hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

 

Pasal 101 

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang 

mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi 

Geografis milik pihak lain untuk barang danjatau produk yang 

sarna atau sejenis dengan barang danjatau produk yang 

terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun danjatau denda paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi 

Geografis milik pihak lain untuk barang danjatau produk yang 

sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang 

terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun danjatau denda paling banyak 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

 

Pasal 102 

(1) Setiap Orang yang memperdagangkan barang danjatau jasa 

danjatau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui 

bahwa barang dan/atau jasa danjatau produk tersebut 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

 

Penggunaan label merek pribadi dengan mencerminkan nama 

dagang/nama toko (store brand) pada kemasan repacking, seolah-olah 

menunjukkan adanya daya pembeda dengan produk merek terkenal asing 

yang di repacking, namun sebenarnya produk merupakan milik orang lain 

yang dalam hal ini pelaku usaha tidak berkedudukan sebagai pemegang 

hak merek melalui perjanjian maupun melalui lisensi. Dengan kata lain 

perbuatan demikian mengandung unsur adanya itikad tidak baik yang 
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dilakukan oleh pelaku usaha, yang dalam hal ini melanggar hak eksklusif 

pemilik merek sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dalam menikmati 

dan menggunakan merek, yang dalam hal ini juga termasuk produk yang 

mencerminkan nilai dari merek tersebut. 

Sebagaimana berdasarkan “Teori Etis” dalam doktrin justifikasi 

perlindungan hak atas merek yang dikemukakan oleh Lionel Bently dan 

Brad Sherman bahwa perlindungan hak merek didasarkan pada landasan 

mengenai gagasan fairness atau keadilan (justice). Pada Prinsipnya tidak 

diperbolehkan menuai dari apa yang tidak ditanamnya, bahwa dengan 

mengambil merek milik orang lain, seseorang telah mengambil 

keuntungan dari pada nama baik (goodwill) yang dihasilkan oleh pemilik 

merek asli. Goodwill itu sendiri merupakan daya kekuatan yang atraktif 

yang timbul dari kegiatan usaha, yang mana memberikan suatu kebaikan 

yang bermanfaat dan bersifat menguntungkan dari nama baik, reputasi, 

dan keterkaitannya dalam usaha bisnis. Dalam hal ini, pelaku usaha 

berjuang dalam menjaga dan mendapatkan reputasi merek dengan 

mempertahankan kualitas produk dan pemberian jasa kelas satu kepada 

konsumen, yang mana reputasi merupakan hasil aktivitas daya intelektual 

manusia. Hukum dalam hal ini dimaksudkan untuk merealisasikan. 

Hakikat keadilan yang dimaksud adalah penilaian terhadap suatu 

perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya pada suatu norma yang 

menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, 

golongannya, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. 
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Merek utamanya berkembang melalui penggunaan (use) untuk 

melindungi goodwill melawan produk lain dari produsen pesaingnya, dan 

tidak merupakan suatu kekayaan apabila tidak terkait dengan aktivitas 

bisnis atau perdagangan. Merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas 

bisnis dari pada sekedar asset perusahaan. Peran merek menjadi lebih 

penting di era global, terutama dalam mewujudkan persaingan sehat. 

Perlindungan yang diberkan bukan karena dilihat sebagai upaya yang 

secara mendasar untuk berlaku jujur dalam kegiatan perdagangan, namun 

produk yang dihasilkan dapat memberikan karakteristik yang berbeda di 

masyarakat. 

Menurut penulis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis sebagai lembaga pengaturan dalam bidang 

hukum merek di Indonesia harus mampu memberikan kepastian hukum 

atas merek. Dengan demikian pihak-pihak yang melakukan perbuatan 

yang mendorong timbulnya pelanggaran merek dapat dituntut. Penegakan 

hukum terkait model bentuk pelanggaran merek yang semakin bervariasi 

perlu adanya untuk diklasifikasikan perbuatan-perbuatan yang lebih 

spesifik yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

terkait Akibat Hukum Penggunaan Merek Pribadi Terhadap Produk Merek 

Terkenal Asing melalui Repacking sebagai upaya dalam perlindungan hak 

atas merek bagi pemilik merek terkenal asing terhadap berkembangnya 

bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek sebagaimana yang telah diuraikan 

di atas, maka penulis akan membuat kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Repacking terhadap produk merek terkenal asing dengan 

memanfaatkan keterkenalan merek dapat melanggar Kekayaan 

Intelektual. Pemanfaatan merek terkenal melalui repacking memenuhi 

kriteria unsur-unsur pemalsuan merek diantaranya yaitu; pertama, 

adanya itikad tidak baik dengan tujuan memperkaya diri dengan tidak 

jujur; kedua, pemanfaatan terhadap keterkenalan merek untuk 

memudahkan pemasaran; ketiga, tidak memiliki lisensi/izin/perjanjian 

kerja sama dengan pemilik merek untuk melakukan repacking. 

Perlindungan terhadap merek terkenal itu sendiri di Indonesia masih 

lemah, dengan belum adaaya definisi yang dibakukan secara nasional 

mengenai definisi atas merek terkenal. Sehingga dalam 

perlindungannya hanya terbatas pada merek-merek asing yang telah 

terdaftar di Indonesia.  

5.1.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis sebagai payung hukum dalam lingkup hukum merek 
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bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek 

dari adanya pelanggaran-pelanggaran atas merek dagang yang 

dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu bentuk pelanggaran yang 

dilakukan dengan menggunakan label merek pribadi terhadap produk 

merek terkenal asing melalui repacking yang dapat merugikan hak 

ekonomi pemilik merek. Hal ini dapat berpengaruh pada 

berkurangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pemilik 

merek atas pemanfaatan dan penggunaan merek dagangnya dengan 

tanpa hak. Selain itu, penggunaan label merek pribadi dapat  

melemahkan reputasi merek terkenal asing, dan menurunkan 

kepercayaan pemilik merek asing pada pemerintah Indonesia karena  

tidak memberikan perlindungan hukum secara tegas kepada pelaku 

pelanggaran merek. Akibat hukum yang dapat timbul dari adanya 

bentuk kegiatan tersebut apabila pemilik merek tidak menghendakinya 

dapat mengajukan gugatan dan diberikan sanksi pidana sesuai dengan 

ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini membuktikan 

bahwa kedudukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan kepastian hukum 

bagi seseorang yang hak milik atas mereknya ditiru atau dipalsukan 

oleh pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Meski demikian, secara 

implisit peraturan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum 

secara langsung bagi pemilik merek terkenal asing terhadap pelaku 

usaha yang melakukan repacking dan mengubah merek menjadi 
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merek pribadi pada kemasan hasil repacking. Saat ini, dalam regulasi 

Undang-Undang Nomor 20 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

terkait adanya pelanggaran merek memberikan sanksi pidana yang 

terdapat dalam Pasal 100 dan Pasal 101 atas pelanggaran merek terkait 

peniruan dan pemalsuan terhadap merek.   

5.2.SARAN 

5.2.1. Pelaku usaha harus memahami dalam hal menjalankan praktik 

repacking dalam kegiatan perdagangan khususnya terhadap merek 

terkenal yang dapat berakibat timbulnya pelanggaran terhadap 

kekayaan intelektual. Pemahaman terhadap pentingnya perlindungan 

akan Kekayaan Intelektual khususnya terhadap merek, merupakan 

peran semua pihak baik dari pemerintah, pemilik merek, pelaku usaha 

dan kosumen. Penegakan hukum oleh pemerintah dalam hal 

mengklasifikasikan berbagai bentuk pelanggaran merek agar selalu 

memperhatikan perkembangan yang ada di masyarakat, sehingga 

apabila dalam hal pemilik merek dirugikan terhadap praktik 

repacking, pemerintah dapat memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal. Selama aturan 

mengenai praktik repacking sebagai bentuk pelanggaran merek belum 

diterbitkan, maka untuk agar dapat memberikan kepastian hukum bagi 

pemilik merek, dapat menerapkan repacking sebagai bentuk 

pemalsuan terhadap merek.  

5.2.2. Menggunakan/mengganti dengan merek pribadi dalam kemasan hasil 

repacking produk merek terkenal asing oleh pelaku usaha harus 
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dilakukan dengan melakukan kerjasama/perjanjian dengan pemilik 

merek, salah satunya dengan lisensi. Lisensi dilakukan sebagai bentuk 

kepastian hukum, baik bagi pemilik merek dan pelaku usaha. 

Kedepannya pengaturan mengenai hak atas merek sebagaimana yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis perlu dikembangkan mengenai aturan bentuk 

pelanggaran merek terhadap pemalsuan isi produk dari hak merek 

yang di repacking, agar hak eksklusif pemilik merek sebagai pemilik 

yang sah memiliki kepastian hukum atas jaminan perlindungan 

mereknya.  
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