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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang 

berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun swasta, 

baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring 

dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula keutuhan terhadap 

pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. 

Keberadaan jaminan atau agunan (collateral) dalam bidang perkreditan 

dipandang penting meski tidak dapat dikatakan mutlak. Pada prinsipnya tidak 

selalu pengucuran kredit oleh bank harus disertai dengan adanya syarat agunan, 

sebab jaminan sudah dianggap ada dengan melihat peluang dan prospek usaha 

yang baik (prospektif) dari calon debitor, tapi siapa yang mampu meramalkan 

keberuntungan diesok hari, karenanya perlu diperhatikan bahwa pengucuran 

kredit tanpa disertai agunan berarti memperbesar tingkat resiko (degree of risk) 

yang harus dihadapi bank. 

 Agunan merupakan tindakan preventif untuk mengamankan hutang 

debitor yang telah diberikan oleh kreditor yaitu dengan cara menajminkan 

kekayaan debitor jika terjadi hal-hal yang menyebabkan debitur tidak dapat 
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memenuhi kewajiban untuk membayar kembali atau dengan adanya kesanggupan 

pihak ketiga untuk memenuhi prestasi debitor.
1
. Pemberian kredit dapat diberikan 

kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang 

piutang antara pemberi utang (kreditor) di satu pihak dan penerima pinjaman 

(debitor) dipihak lain. Setelah perjanjian tersebut disepakati, dan debitor telah 

menyerahkan sejumlah jaminan bagi kredit yang diperolehnya, maka lahirlah 

kewajiban diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada 

debitor, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada batas 

waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat 

perjanjian kredit tersebut disetujui oleh para pihak.
2
  

Seiring dengan perkembangan hukum, terutama perkembangan hukum 

Perbankan dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, maka membuka peluang bagi 

bank untuk menerima agunan kredit berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bila 

menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan, peminjam menjanjikan hak-

hak kekayaan intelektualnya (baik itu paten, rahasia dagang, merek dagang, atau 

hak cipta) jika dia tidak membayar pinjamannya.
3
 Hak Merek yang merupakan 

bagian dari HKI memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi. Hak ini 

timbul karena kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan waktu, 

tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Di dalam akuntansi keuangan, HKI 

khususnya Hak Merek, merupakan aset yang tidak berwujud, tidak memiliki 
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substansi fisik tetapi menghasilkan pendapatan yang masuk dalam kualifikasi 

sebagai aktiva. Merek merupakan benda tidak berwujud memberikan kekayaan 

sebagai sumber keuntungan produktif bagi suatu perusahaan. 

HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para 

kreator, inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang 

mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui 

pendaftaran pada instansi terkait sebagai bentuk penghargaan, dan landasan 

pengakuan hak yang patut diberikan melalui sistem perlindungan hukum. 

Sejak diterimanya hasil Perundingan Uruguay Round tahun 1994 di 

Marakesh Maroko, Indonesia secara resmi telah ikut serta dalam pergaulan 

masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing The 

World Trade Organization  (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan 

Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1994.
4
 

Persetujuan TRIPS memuat norma-norma standar perlindungan bagi karya 

intelektualita manusia, baik Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Produk Industri 

maupun Rahasia Dagang dan persetujuan tersebut menempatkan perjanjian 

internasional dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang selama ini 

diadministrasikan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai 

dasar, termasuk pengaturan mengenai pelaksanaan penegakkan hukum di bidang 

Hak Atas Kekayaan Intelektual. 
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Selanjutnya Indonesia meratifikasi Persetujuan hasil Putaran Uruguay 

(Uruguay Round) yaitu Agreement Estabilishing The World Trade Organization 

(WTO), yang juga memuat Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas 

Kekayaan Intelektual dengan UU No.7 Tahun 1994. Dengan Undang-Undang 

tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 

(Agreement Establishing The World Trade Organization) tersebut, maka negara 

Indonesia berkewajiban menyesuaikan perundang-undangan nasional di bidang 

Hak Atas Kekayaan Intelektual serta melaksanakannya sesuai dengan standar 

yang ditentukan dalam persetujuan internasional tersebut.
5
 

Perkembangan masyarakat global, mencatat bahwa HAKI telah dijadikan 

akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. 
6
. Comission 

dalam pertemuannya pada Sesi ke 39 Tahun 2006, memastikan bahwa HAKI 

menjadi sumber pembiayaan perbankan.
7
 

Fenomena ini tentunya sangat berarti bagi pelaku bisnis yang mempunyai 

produk yang dilindungi HAKI untuk dapat mengakses dan memperoleh kredit 

perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya yang membutuhkan modal. 

 Dalam praktek perbankan, salah satu persyaratan pada perjanjian kredit 

adalah harus ada jaminan, dengan maksud agar dapat digunakan untuk melunasi 

kredit kepada bank sebagai pemberi pinjman atau kreditur, apabila debitur tidak 

melaksanakan kewajibannya sampai jangka waktu yang telah ditentukan atau 

dalam hal ini telah dianggap melakukan wanprestasi. Dalam kaitan ini, Hak Cipta 

mempunyai prospek untuk dijadikan sebagai agunan kredit (collateral), karena 
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hak cipta memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan baik seluruhnya maupun 

sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain 

yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Perlu ditegaskan bahwa pada saat ini, Indonesia mempunyai hukum positif 

tentang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta yang terdiri dari 127 (seratus dua puluh tujuh) pasal. Lahirnya 

Undang-Undang Hak Cipta yang dianggap telah compliance terhadap ketentuan 

dalam TRIP’s Agreement ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia 

pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan 

hukum HAKI 
8
 secara utuh, menyeluruh, efektif dan memadai. 

Ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. 

Namun, kehadiran pasal baru ini tidak serta merta membuat bank dengan mudah 

memberikan pinjamannya. Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) ini memang 

membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Hal ini terutama terkait dengan jaminan 

bagi banknya sendiri untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah 

dipinjamkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Jaminan pengembalian 

dari pinjaman dengan jaminan hak cipta tidak lepas dari nilai sebuah ciptaan, 

misalnya ciptaan lagu apakah bisa laku atau tidak. Pada umumnya bank bersedia 

memberi utang kepada peminjam asalkan peminjam atau debitur menyediakan 

harta kekayaannya guna menjamin kelancaran pengembalian utangnya. 

Karya cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia memang baru ada 

setelah lahirnya UU No 28 Tahun 2014, sehingga pranata pengaturannya juga 

                                                         
8
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belum lengkap. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah belum 

tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan hak cipta sebagai agunan dalam 

sistem penyaluran kredit perbankan serta belum tersedianya lembaga penilai yang 

memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari 

hak cipta. Di negara lain seperti di Amerika Serikat, jaminan terhadap barang 

tidak berwujud seperti hak cipta sudah diatur. Developer Software bisa 

mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan. 

Harus dicatat bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (3) pada dasarnya terkait dan bahkan bergantung pada undang-undang yang 

lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (4) bahwa “Ketentuan mengenai 

hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam 

kaitain ini, peraturan perundang-undangan yang paling dekat dan relavan adalah 

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). 

Selain Hak Cipta, Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual 

memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang 

atau jasa dalam kegiatan ekonomi. Merek dengan "brand image"-nya dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang 

teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana 

persaingan bebas. Oleh karena itu Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, 

baik perorangan maupun badan hukum yang dapat menghasilkan keuntungan 

besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan 

proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka 

terhadapnya dapat dilekatkan status hukum, yakni sebagai obyek yang dapat 
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dimiliki atau dilekatkan hak-hak perseorangan atau badan hukum dan 

dimungkinkan untuk terjadinya pengalihan merek dari satu subjek hukum ke 

subjek hukum lainnya. 

  Hukum jaminan tidak dapat terlepas dari hukum benda karena kaitannya 

sangat erat, terutama dalam jaminan kebendaan. Meskipun di dalam perjanjian 

jaminan perorangan yang diperjanjikan bukan benda tertentu tetapi kesanggupan 

pihak ketiga, namun pada hakikatnya tetap akan berkaitan dengan benda juga, 

yaitu benda milik pihak ketiga itu. 

  Objek jaminan Fidusia berdasarkan ketentuan ini adalah bangunan di atas 

tanah milik orang lain yang tidak dapat di bebani Hak Tanggungan berdasarkan 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan objek seperti itu 

dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Dengan keluarnya UUJF dapat saja 

Jaminan Fidusia diberikan terhadap bangunan yang tidak bisa dijaminkan melalui 

Hak Tanggungan
9
 

 Dalam fidusia, objek jaminan tidak dikuasai oleh pemberi hutang 

(kreditur) melainkan tetap dikuasai oleh penghutang (debitur), dan tidak ada 

penyerahan fisik. Perjanjian fidusia wajib dilakukan secara tertulis yang 

dituangkan dalam akta notaris dan wajib pula dilakukan pendaftaran. Tanpa 

melakukan pendaftaran tidak akan lahir jaminan fidusia. Dengan demikian apabila 

suatu hak cipta akan dijadikan sebagai jaminan fidusia, maka suatu ciptaan itu 

harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 

Pendaftaran ini penting sebagai bukti apabila terjadi wanprestasi, bahwa pemberi 

fidusia adalah pemegang hak cipta dan pelaksanaan eksekusi terhadap nilai 
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ekonomi hak cipta dapat dilakukan melalui lembaga parate executie. 

 Pengaturan hukum benda dalam KUHPerdata terdapat dalam Buku II 

tentang Hukum Kebendaan. Sistem yang terdapat dalam Buku II ini bersifat 

tertutup, dalam arti bahwa orang tidak dapat menciptakan atau mengadakan hak–

hak kebendaan yang baru yang bersifat menyimpang dari apa yang telah 

ditentukan dalam perundang-undangan. H.F.A Vollmar menyatakan bahwa hak-

hak kebendaan baru yang berbeda dari hak-hak yang telah diatur dalam undang-

undang tidak diadakan lagi. Itulah pendapat umum yang diperkuat oleh putusan 

H.R. Pandangan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam KUHPerdata 

tidak terdapat ketentuan-ketentuan umum bagi hak-hak kebendaan seperti yang 

terdapat dalam buku ketiga bagi perjanjian.Selain itu, adalah tidak sewajarnya, 

dimana hak kebendaan yang telah diakui oleh undang-undang itu tunduk pada 

peraturan – peraturan yang keras. Apabila orang bebas untuk mengadakan hak-

hak kebendaan baru yang pada dasarnya tidak ada ketentuan umum atau yang 

khusus dengan perkataan lain untuk hak-hak kebendaan itu berlaku system 

tertutup. Artinya, tidak ada alasan lagi untuk manambah hak-hak kebendaan selain 

apa yang telah diatur oleh undang-undang.
10

 

 Perlu dicatat bahwa, pembahasan mengenai hukum benda sebagaimana 

diatur dalam Buku II KUHPerdata hendaknya dilakukan dengan 

mempertimbangkan UUPA tanggal 24 September 1960. Berlakunya UUPA 

memberikan pengaruh perubahan besar terhadap berlakunya Buku II KUHPerdata 

dan juga terhadap berlakunya Hukum Tanah di Indonesia, akibatnya terdapat 
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35. 



 9 

pasal-pasal yang masih barlaku penuh. Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi dan 

pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh.
11

 

 Secara normatif, ketentuan pasal 499 KUHPerdata memuat pengertian 

kebendaan yang secara lengkap berbunyi bahwasanya menurut paham Undang-

undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang 

dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian benda secara yuridis ialah segala 

sesuatu yang dapat menjadi objek eigendom (hak milik) berdasarkan Pasal 499 

KUHPerdata.
12

 Ini berarti pengertian benda dalam KUHPerdata tidak hanya 

terbatas pada barang (goederen, lichamelijke zakem), tetapi juga mencakup hak 

(rechten, onlichamelijke zaken). 

 Dalam hukum jaminan, penentuan jenis jaminan dipengaruhi oleh objek 

jaminannya. Apabila objeknya berupa barang tidak bergerak, khususnya tanah, 

maka  jaminannya adalah hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Untuk barang bergerak dikenal ada dua 

macam jaminan, yakni gadai dan fidusia. Pengaturan tentang gadai ditegaskannya 

dalam Pasal 1150–1161 KUHPerdata, sedangkan untuk fidusia diatur dalam UU 

No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang Undang Jaminan Fidusia, 

dinyatakan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik 

yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap 
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12
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berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia 

terhadap kreditor lainnya.” 

Di Indonesia sendiri, Hak Merek belum diatur secara khusus dalam 

kerangka Jaminan Fidusia. Sementara itu produk HAKI lainnya telah diatur 

seperti Hak Cipta Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta 2014 dan Hak Paten Pasal 108 

ayat (1) UU Paten No 13 Tahun 2016. Oleh karena itu penelitian ini akan 

mengkaji mengenai keterkaitan antara kedua aturan tersebut dengan judul : "Hak 

atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia : Kajian Konsistensi Hukum di Bidang 

Hak Kekayaan Intelektual". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Hak Cipta mengatur Hak Cipta 

sebagai Jaminan Fidusia? 

2. Bagaimana seharusnya pengaturan Merek sebagai Jaminan Fidusia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Hak Cipta sebagai Jaminan 

Fidusia. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Merek dijadikan sebagai 

Jaminan Fidusia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

 1. Secara Teoritis 

 Dari segi teoritis penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan 

mengenai dasar hukum baik dari peraturan perundang-undangan maupun 

pendapat para ahli mengenai Hukum Kekayaan Intelektual khususnya Hak 

Cipta, Merek dan Jaminan Fidusia. 

2. Secara Praktis 

Dari segi praktis untuk dapat mengetahui secara nyata bentuk, isi serta 

pelaksanaan dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 Pasal 16 ayat 3. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang setiap bab 

nya mencakup hal-hal sebagai berikut dengan sistematika sebagai berikut :  

 BAB I   : PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran 

dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling 

berkaitan untuk membahas tema pokok dari thesis 

ini, yang disusun secara sistematis dalam latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 
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penulisan. 

 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam tinjauan pustaka ini Penulis membaginya 

menjadi 2 (dua) sub bahasan yaitu landasan teori 

dan landasan konseptual. Dalam landasan teori 

diuraikan secara garis besar mengenai pengertian 

Hak Cipta secara umum, pengertian Hak Cipta di 

Indonesia, fungsi, sifat, serta ciri-ciri Hak Cipta, 

teori-teori umum mengenai Hak Cipta.,pengertian 

Merek secara umum, pengertian Merek di 

Indoneisa, pendaftaran merek di 

Indonesia,pengertian jaminan fidusia dan teori-

teori kebendaan. Selanjutnya dalam landasan 

konseptual diuraikan pengertian mengenai hal-hal 

terkait dengan Hak Cipta dan Jaminan Fidusia 

agar tidak terjadi perluasan makna atau 

penyimpangan dalam penulisan thesis ini. 

 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini 

penulis membahas mengenai jenis 

penelitian yang digunakan, bagaimana cara 

atau prosedur untuk memperoleh bahan 
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penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan mengenai sifat dari analisis 

penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang 

ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta 

bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk 

hambatan tersebut.  

 

BAB IV    : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Menganalisis Hak Cipta dan Merek sebagai 

Jaminan Fidusia. Penulis juga menguraikan 

hasil analisis dari penulis sendiri mengenai 

apa yang terurai di bab IV. 

 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang 

mengemukakan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab 

I hingga Bab IV dan disertai dengan saran 

yang relevan.  




