
“MENDONGKRAK” MEREK EKSPORTIR DENGAN 

LABEL MEREK INTERNASIONAL 

 

Tahun 2017 merupakan titik balik ekspor nasional dengan nilai realisasi 

ekspor USD 170 milyar, dimana dalam 5 tahun terakhir nilainya terus 

mengalami penurunan. Tahun 2011 nilai ekpsor Indonesia berhasil 

menyentuh USD 203,5 milyar. Namun di tahun 2016 merosot tajam dengan 

nilai USD 144,4 milyar. 

Peluang untuk menaikan nilai ekspor di tahun 2018 cukup terbuka dengan 

adanya sentimen positif yang berpihak kepada eksportir selaku pahlawan 

devisa untuk mendongkrak citra mereknya menjadi merek internasional 

dengan terbitnya Peraturan Presiden RI No. 92 Tahun 2017 tentang Aksesi 

Protokol Madrid yang berlanjut diterimanya Indonesia sebagai anggota 

protokol madrid ke-100 di depan sidang umum World Intellectual Property 

Organization (WIPO) ke-57 tanggal 2 Oktober 2017 di Jenewa, Swiss. 

Dalam kerangka hukum merek, Protokol Madrid disebutkan sebagai salah 

satu tujuan Indonesia merubah UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 

menjadi UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

yang pengaturannya ada pada Bab VII Permohonan Pendaftaran Merek 

Internasional. Artinya kegaduhan baik yang pro maupun kontra terhadap 

untung rugi Indonesia meratifikasi/mengaksesi Protokol Madrid dari tahun 

2007 – 2016 sudah berakhir. Pasal 52 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis mengatur 2 hal yaitu pendaftaran merek dari 

Indonesia ke luar negeri melalui Biro Internasional dan pendaftaran merek 

dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui Biro Internasional. Fokus dari 

tulisan ini pada kepentingan nasional yang ada di poin pertama, dimana 

perannya diwakili oleh eksportir Indonesia. 

Protokol Madrid yang merupakan bagian dari The Madrid System adalah 

sistem pendaftaran merek secara internasional yang memungkinkan 

pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan haknya secara global 

dengan satu aplikasi melalui WIPO yang berperan sebagai Biro 

Internasional. 

Merek eksportir asal Indonesia sangat diuntungkan melalui mekanisme 

Protokol Madrid diantaranya: 

1. Biaya yang relatif lebih murah dibandingkan harus mengurus 

pendaftaran merek ke tiap-tiap negara tujuan ekspor (dengan Protokol 

Madrid tidak dibutuhkan biaya terjemahan, biaya legalisir baik di 

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kedutaan, 

dan biaya transportasi) 



2. Cukup menggunakan 2 mata uang yaitu Rupiah untuk membayar PNBP 

(Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang nilainya Rp 500.000 dan CHF 

(Swiss Franc) yang nilainya tergantung dari tujuan negara ekspor yang 

dipilih, dimana WIPO telah menyediakan aplikasi perhitungannya di 

website wipo.int 

3. Bahasa yang digunakan satu 

4. Satu nomor pendaftaran merek internasional (International Register 

Number) 

5. Pendaftaran ke masing-masing negara tujuan ekspor dapat dilakukan 

dalam waktu bersamaan 

6. Penambahan perlindungan merek negara tujuan ekspor dapat 

dilakukan sewaktu-waktu 

Dari 3 merek dagang (Patrol, Safe Care, dan IGS) yang diteliti dalam tesis 

penulis tahun 2016 dengan judul “Implikasi Aksesi Protokol Madrid dalam 

Sistem Perlindungan Hukum Merek Nasional bagi Kepentingan Pemegang 

Merek Eksportir” secara kebetulan terdapat 2 merek yang sama yaitu merek 

Safe Care yang dimiliki oleh PT. Surabaya Indah Permai (eksportir minyak 

angin dan aromaterapi) dan merek IGS yang dimiliki oleh PT. Indah Golden 

Signature (eksportir emas batangan) yang diajukan melalui 

registrasi/aplikasi dasar dari Indonesia tanggal 4 Januari 2018. Sehingga 

kedua merek tersebut tercatat dalam sejarah merek internasional Indonesia 

yang pertama. 

Untuk meningkatkan kinerja ekspor pemerintah melalui Kementerian 

Perdagangan RI setiap tahun selalu memberikan penghargaan bagi 

eksportir teladan dalam PRIMANIYARTA yang dibagi dalam 4 kategori. Dari 

data yang diakses melalui situs Kementerian Perdagangan RI untuk 

kategori Eksportir Pembangun Merek Global Tahun 2017 diberikan kepada 

PT. Kalbe Farma, Tbk dan PT. Insera Sena. Penulis mengamati bahwa 

kategori tersebut relevan bila dihubungkan dengan keberadaan Protokol 

Madrid, karena terdapat syarat “eksportir menggunakan merek sendiri dan 

sudah terdaftar sedikitnya di 3 negara tujuan ekspor”. 

Untuk mensosialisasikan dan mempercepat keberadaan fasilitas Protokol 

Madrid bagi eksportir, penulis mengusulkan kepada tim perumus 

penghargaan Primaniyarta Tahun 2018 khususnya kategori Eksportir 

Pembangun Merek Global, dimana syarat “eksportir menggunakan merek 

sendiri dan sudah terdaftar sedikitnya di 3 negara tujuan ekspor” dapat 

diubah menjadi “eksportir telah mendapatkan nomor pendaftaran merek 

internasional dengan Indonesia sebagai aplikasi/registrasi dasar”. 

Dengan demikian eksportir pembangun merek global akan lebih bertaji, 

karena ditunjang dengan label Merek Internasional yang telah 

dipublikasikan terlebih dahulu secara luas dalam WIPO Gazette. 


