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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bagi Indonesia, pembangunan nasional merupakan upaya untuk 

meningkatkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia 

dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam 

Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu untuk membentuk suatu pemerintah 

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional demi mencapai 

tujuan nasional tersebut di atas, diperlukan adanya seperangkat peraturan 

perundang-undangan yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Perangkat hukum dan perundang-undangan tersebut menjadi 

pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan seluruh 

kehidupan bangsa. Hal ini penting agar pembangunan nasional menjadi 

terarah sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya serta 

untuk menghindari adanya kesenjangan maupun tumpang tindih kewenangan 

dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal tersebut juga sejalan dengan 

konsep Indonesia sebagai negara hukum, dimana hukum menjadi dasar atau 

landasan dalam mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pemikiran mengenai konsep negara hukum telah berkembang cukup 

lama dalam sejarah peradaban kehidupan umat manusia. Sejak abad V 
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sebelum Masehi, para filsuf telah mencoba menggagas ide mengenai negara 

hukum yang ideal bagi kehidupan umat manusia. Diantaranya Plato yang 

melalui karya-karyanya (antara lain, Politeia, Politicos dan Nomoi) telah 

mencoba merumuskan bentuk suatu negara yang dianggap ideal. Dalam salah 

satu karyanya, Politeia, Plato mengungkapkan pendapat bahwa negara yang 

ideal harus menempatkan segala aspek penghidupan perorangan berada di 

bawah pengawasan hukum. Hal ini dikarenakan hukum adalah aliran emas, 

penjelmaan dari right reasoning (berpikir secara benar).
1
 Dalam hal ini Plato 

belum memberikan pengertian yang jelas mengenai konsep negara hukum 

melalui penjelmaan right reasoning tersebut. Namun demikan, melalui 

karyanya yang lain, Nomoi, Plato dengan tegas berpendapat bahwa 

keberadaan aturan hukum dalam sebuah negara merupakan suatu keharusan, 

sehingga dalam Nomoi dijelaskan secara rinci mengenai hal‐hal yang diatur 

oleh hukum.
2
 Nampak bahwa Plato menitikberatkan peranan dan pentingnya 

keberadaan hukum dalam suatu negara, dimana seluruh aspek kehidupan 

bermasyarakat perlu diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu bentuk 

negara yang ideal. 

Pemikiran mengenai negara hukum tersebut kemudian dilanjutkan 

oleh Aristoteles. Melalui karyanya Politica buku IV, Aristoteles menyatakan 

bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, dan 

menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa 

akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan‐aturan, dan 

                                                   
1 Soetiksno, Filsafat Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,1991), hlm.13 
2 Azhari, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur‐Unsurnya, (Jakarta: 

Ul‐Press, 1995), hlm. 12 
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penguasa harus mengatur negara menurut aturan‐aturan tersebut.
3
 Aristoteles 

juga mengungkapkan pendapat bahwa pemerintahan yang berlandaskan 

konstitusi terlihat dari pemenuhan tiga unsur, yaitu (i) adanya pemerintahan 

yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, (ii) adanya pemerintahan yang 

dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan atas ketentuan‐ketentuan 

umum dan bukan dibuat secara semena‐mena, dan (iii) adanya pemerintahan 

yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan atas paksaan atau 

tekanan.
4
 Tidak jauh berbeda dari pemikiran Plato, Aristoteles sebagai 

penerus juga mengungkapkan pentingnya keberadaaan konstitusi atau aturan 

hukum dalam suatu Negara, sehingga pemerintahan harus dijalankan sesuai 

dengan aturan hukum. 

Perkembangan konsep negara hukum sempat mengalami pasang 

surut dan baru muncul kembali sekitar abad XVII M melalui tokoh-tokoh, 

antara lain John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau. John Locke 

berpendapat bahwa negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang harus 

dipatuhi oleh setiap orang sebagai hukurn, memberi arahan dalam kehidupan 

manusia di mana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan, tidak 

seorang pun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan atau memenjarakan 

orang lain.
5
 Hal tersebut diungkapkan John Locke karena pada masa tersebut 

raja-raja atau pemerintahan memiliki kedaulatan absolut serta tidak ada 

mekanisme kontrol terhadap kekuasaan raja atau pemerintah tersebut. Dengan 

demikian, muncul ide untuk membatasi kekuasaan raja atau pemerintah yang 

absolut tersebut. 

                                                   
3 Ibid., hlm. 21 
4 Ibid. 
5
 Ibid., hlm. 25 
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Sejalan dengan berbagai pemikiran di atas, Montesquieu melalui 

bukunya yang berjudul LʹEsprit des Lois mengemukakan mengenai teori 

pembagian kekuasaan (fungsi) negara ke dalam tiga organ, yakni kekuasaan 

legislatif (membuat undang‐undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan 

undang‐undang) dan kekuasaan yudikatif (mengadili atas pelanggaran‐

pelanggaran bagi undang‐undang).
6
 Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan 

untuk membatasi adanya kekuasaan absolut dalam pemerintahan dengan 

menerbitkan mekanisme kontrol antar kekuasaan tersebut. 

Lebih lanjut, J.J. Rousseau yang dikenal juga sebagai Bapak Teori 

Kedaulatan Rakyat mengemukakan pemikiran melalui bukunya Du Contract 

Social. Dalam karyanya tersebut, J.J. Rousseau berpendapat bahwa dalam 

suatu negara diperlukan adanya suatu perjanjian masyarakat (social contract) 

untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta mereka sendiri. Perjanjian 

masyarakat ini hanya berbentuk pactum unionis yaitu di mana adanya 

penyerahan dari rakyat secara individu kepada rakyat secara keseluruhan.
7
 

Dalam hal ini nampak bahwa J.J. Rousseau hendak menekankan bahwa 

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada pada rakyat. 

Berdasarkan penjabaran pemikiran-pemikiran para tokoh tersebut di 

atas dapat kiranya dipahami bahwa konsep negara hukum yang ideal adalah 

suatu negara yang penyelenggaraan pemerintahannya diatur berdasarkan 

hukum atau dengan kata lain, negara yang menjadikan hukum sebagai dasar 

atau landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum 

                                                   
6 Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 106 
7
 Azhari, Op.cit., hlm. 29-30 



 

5 
 

tersebut dibentuk atas dasar kepentingan umum untuk mencegah adanya 

penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah. 

Sesuai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

negara hukum. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

(“UUD 1945”) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Lebih 

lanjut dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Kemudian dalam Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 juga dinyatakan bahwa untuk 

penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara 

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Secara hirarkhis, Hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berlandaskan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala hukum yang 

berlaku di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi acuan bagi 

pemerintah dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan serta menjadi 

poros dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala aspek. 

Atas dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum 

Pancasila. Titik utama negara hukum Pancasila bukan pada equality before 

the law, tetapi adanya keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat 

yang mengedepankan kerukunan. Unsur lain dari negara hukum Pancasila 

adalah terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan 

Negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan peradilan sebagai 
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sarana terakhir.
8
 Negara hukum yang ingin dibangun melalui Pancasila adalah 

sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, yakni yang bertujuan untuk 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam perkembangannya, negara hukum dikelompokan menjadi 

negara hukum formal dan negara hukum materiil. Dalam negara hukum 

formal, negara bersifat pasif dan menyerahkan segala urusan perekonomian 

kepada rakyat. Sedangkan dalam negara hukum materiil, pemerintah dituntut 

untuk bergerak secara aktif dan bertanggungjawab atas kesejahteraan 

rakyatnya. Negara hukum materiil ini kemudian dikenal juga sebagai negara 

kesejahteraan (Welfare State).  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Kesejahteraan’ berarti hal 

atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman. Kemudian 

menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 

“Kesejahteraan Sosial” diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Konsep kesejahteraan dalam hal ini meliputi aspek sosial dan ekonomi yang 

ada di masyarakat. 

Sebagaimana disebutkan di atas, yang menjadi inti dari negara 

kesejahteraan adalah adanya jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. 

Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat 

merupakan hal pokok bagi negara modern. Lebih lanjut, Jurgen Habermas 

menyatakan bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud 

                                                   
8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-

prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan 

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 85 
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diwujudkan dalam perlindungan atas the risk of unemployment, accident, 

ilness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely 

through welfare provisions of the state.
9
 Rakyat memiliki hasrat dan selalu 

berupaya melakukan berbagai cara untuk mendapatkan rasa aman, hidup 

tenteram dan mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, negara 

berkewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keinginan tersebut melalui 

konstitusi. Inilah perwujudan sesungguhnya dari konsep negara 

kesejahteraan. Dalam negara kesejahteraan, hukum turut serta mengatur 

penyelenggaraan berbagai upaya kesejahteraan, seperti dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan lain sebagainya. 

Perlu ditegaskan bahwa konsep negara kesejahteraan ini dianut oleh 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pemerintah 

bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Konsep negara kesejahteraan tersebut sebagaimana tertuang dalam 

UUD 1945, khususnya dalam Bab XIV yang mengatur mengenai 

perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945 

mengatur mengenai sistem perekonomian. Lebih lanjut Pasal 34 UUD 1945 

mengatur mengenai, antara lain, sistem jaminan sosial, penyediaan fasilitas 

umum oleh negara dan pemeliharaan fakir miskin oleh negara. Negara perlu 

mengatur segi perekonomian masyarakat karena perekonomian memiliki 

pengaruh terbesar bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, 

tetap pelaksanaan perekonomian tersebut berada di tangan masyarakat. 

                                                   
9 Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State “Sosiological Introduction, (California: 

Standford University Press, 1992), hlm. 126 
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Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana 

diamanatkan oleh UUD 1945, pemerintah perlu melakukan pengaturan baik 

segi sosial maupun perekonomian masyarakat melalui peraturan perundang-

undangan. Kewenangan pemerintah untuk mengatur warga negara tersebut 

lahir dari adanya kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah atau yang 

dikenal sebagai kontrak sosial. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada 

pemerintah namun pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena karena 

rakyat dapat mencabut kekuasaan yang telah diberikan tersebut.
10

 Teori 

kontrak sosial hendak menegaskan bahwa pemilik kedaulatan adalah rakyat 

(dan bukan negara), yang kemudian menyerahkan kedaulatan tersebut kepada 

negara untuk kepentingan rakyat. Melalui kontrak sosial, Negara 

berkewajiban mengelola seluruh kepentingan kehidupan rakyatnya, abik 

dengan cara memerintah maupun mengatur. 

Harus dicatat bahwa kewenangan pemerintah untuk mengatur sendi-

sendi kehidupan rakyat Indonesia melalui peraturan perundang-undangan 

merupakan amanat UUD 1945, sebagaimana ternyata dalam alinea IV 

pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

                                                   
10 Daya Negri Wijaya, Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke, Jurnal Sosiologi 

Pendidikan Humanis, Vol. 1 No.2, Desember 2016, hlm. 184 
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Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum dan 

negara kesejahteraan, segala aspek kehidupan rakyat Indonesia perlu diatur 

secara rinci dalam rangkaian peraturan perundang-undangan untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia meliputi berbagai aspek mulai dari aspek ekonomi, 

politik, sosial dan budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Untuk 

menghindari tumpang tindih pengaturan dan pelaksanaannya, maka diatur 

pula jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta lembaga yang 

berwenang untuk menetapkan peraturan tersebut. Adapun hierarki peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai mana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan adalah sebagai berikut: 

(i)  UUD 1945; 

(ii) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

(iii) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

(iv) Peraturan Pemerintah; 

(v)  Peraturan Presiden; 

(vi) Peraturan Daerah Provinsi; dan 

(vii) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemerintah mengatur segala 

aspek kehidupan rakyat Indonesia dalam rangka mensejahterakan kehidupan 
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masyarakat, termasuk didalamnya pengaturan di bidang ekonomi. Berbagai 

peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi telah dibentuk oleh 

pemerintah, termasuk diantaranya peraturan perundang-undangan terkait 

dengan Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”). Pada prinsipnya, HKI dapat 

didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena 

kemampuan intelektual manusia.
11

 HKI merupakan hak kebendaan, hak atas 

sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, atau 

hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerja tersebut berupa 

benda immaterial (benda tidak berwujud). 
12

 Kepemilikan atas HKI terpisah 

dari kepemilikan benda berwujudnya.  

HKI didasarkan pada prinsip keadilan, sehingga imbalan baik materi 

maupun bukan materi sewajarnya diberikan kepada pihak yang mampu 

membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya atau dapat disebut juga 

sebagai pencipta. Atas kemampuan mencipta yang didasarkan dari 

kemampuan intelektual tersebut, perlindungan hukum diberikan khusus 

kepada pencipta dalam bentuk kekuasaan untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut, atau disebut juga sebagai hak ekslusif.
13

 Hal ini 

sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dari Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak untuk 

melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu 

pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya.” 

 

                                                   
11 Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 

hlm.2 
12 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights) (Jakarta: 

PT RajaGrafinfo Persada, 2013), hlm. 9 
13

 Suyud Margono, Op.cit., hlm. 4-5 
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Sehubungan dengan konsepsi perlindungan HKI, pemilik HKI 

berhak untuk memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut 

yang digunakan untuk keperluan komersial. Penggunaan HKI secara 

komersial dapat berupa: 

1) penggunaan komersial HKI yang dilakukan langsung oleh pemilik 

HKI tersebut, sehingga ia dapat secara langsung memperoleh 

kompensasi finansial dari transaksi yang terkait dengan penggunaan 

HKI tersebut; 

2) pemilik HKI menjual atau memperoleh kompensasi finansial dengan 

memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan HKI tersebut; 

atau 

3) pemilik HKI dapat mencegah pihak lain untuk memperoleh dan/atau 

mempergunakan HKI tersebut.
14

 

Dalam perjalamam sejarah hukum HKI, urgensi perlindungan atas 

intangible asset tersebut semakin meningkat setelah dicapainya kesepakatan 

GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dan setelah Konferensi 

Marakesh pada Bulan April 1994 yang menyepakati bahwa kerangka GATT 

akan diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO 

(World Trade Organization). Ratifikasi atas persetujuan WTO tersebut 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 

1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization. Dalam struktur kelembagaan WTO terdapat dewan umum 

(general council) yang membawahi tiga dewan, diantaranya Dewan TRIPs 

                                                   
14

 H. OK. Saidin, Op.cit., hlm. 32 
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(Trade Related Apects of Intellectual Property Rights).
15

 Selain itu, dibentuk 

juga organisasi HKI sedunia, yaitu WIPO, yang merupakan badan khusus dari 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan 

perlindungan atas kekayaan intelektual di seluruh dunia melalui kerjasama 

diantara negara-negara anggota konvensi internasional di bidang HKI. 

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang ikut 

meratifikasi kesepakatan WTO tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat 

dalam kesepakatan tersebut, termasuk didalamnya ketentuan mengenai HKI. 

Dengan demikian, Indonesia wajib menyesuaikan peraturan perundang-

undangannya dengan kerangka WTO termasuk ketentuan mengenai HKI.
16

 

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi atau traktat 

internasional terkait HKI seperti (i) Konvensi Paris yang diratifikasi melalui 

Keppres No. 15 Tahun 1997, (ii) Patent Cooperation Treaty yang diratifikasi 

melalui Keppres No. 16 Tahun 1997, (iii) Trade Mark Law Treaty yang 

diratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997, (iv) Konvensi Bern yang 

diratifikasi melalui Keppres No. 18 Tahun 1997, dan (v) WIPO Copyrights 

Treaty yang diratifikasi melalui Keppres No. 19 Tahun 1997.
17

 

Perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual sangat 

penting bagi Indonesia karena menjadi pedoman dalam peraturan perundang-

undangan nasional di bidang HKI, serta menjadi dasar pelaksanaan kerjasama 

negara-negara peserta perjanjian internasional tersebut. Yang pasti, negara 

yang meratifikasi perjanjian internasional di bidang HKI akan mendapatkan 

                                                   
15 Ibid., hlm. 5 
16 Ibid., hlm. 27 
17

 Ibid., hlm. 17 
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manfaat berupa kemudahan untuk melakukan perdagangan internasional 

dengan negara lain.
18

 

Sebagai bagian dari sistem hukum kebendaan, HKI digolongkan 

kedalam dua kategori, sebagai berikut: 

1) Hak Cipta (Copyright) 

2) Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights) yang terdiri dari 

beberapa jenis, yakni: 

a) Paten 

b) Desain Industri 

c) Merek 

d) Varietas Tanaman 

e) Rahasia Dagang 

f) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

g) Indikasi Geografis
19

 

Di Indonesia telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang 

mengatur setiap cabang HKI sebagaimana disebutkan di atas. 

Berdasarkan penggolongan HKI tersebut, merek merupakan salah 

satu cabang dari HKI. Hal ini dikarenakan merek merupakan hasil karya dari 

kemampuan intelektual manusia yang dapat digunakan secara komersial dan 

karenanya perlu mendapatkan perlindungan hukum. ‘Merek’ atau ‘brand’ 

dalam Bahasa Inggris berasal dari kata ‘brandr’ yang mengandung makna to 

burn. Sementara itu, menurut masyarakat Skotlandia kuno, ‘merek’ memiliki 

arti keep your hands off. Hal ini timbul dari praktik pengidentifikasian hewan 

                                                   
18 Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, (Jakarta: 

Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hlm.9-10 
19

 Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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ternak sejak tahun 2000SM, yakni dengan dibuatnya tanda dengan logam 

panas, dengan tujuan mengidentifikasi pemilik hewan ternak tersebut. Namun 

seiring perkembangan jaman, merek yang mulanya hanya berfungsi sebagai 

bukti kepemilikan seseorang, berkembang dalam berbagai konteks, termasuk 

di dalamnya bisnis.
20

 

Dalam kegiatan bisnis, fungsi merek dapat dilihat dari sudut 

produsen, pedagang dan konsumen. Dilihat dari sudut produsen, merek 

digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksi, khususnya kualitas hasil 

produksi. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan 

barang dagangannya dalam rangka memperluas pasar. Kemudian dari segi 

konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan produk yang akan 

dibeli.
21

 Dengan demikian Nampak bahwa merek merupakan asset yang 

memiliki nilai ekonomi dan sangat berharga bagi kelangsungan kegiatan 

usaha. 

Saat ini, pengaturan merek di Indonesia didasarkan pada Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 

Merek”). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Merek, Merek 

merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau 

tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur 

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang 

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Lebih 

lanjut Pasal 1 butir 5 UU Merek mengartikan Hak atas Merek sebagai hak 

                                                   
20 Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 2 
21

 Suyud Margono dan Longginus Hadi, Op.cit., hlm. 28 
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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.  

Perlu dicatat bahwa hak atas merek baru diperoleh setelah merek 

tersebut didaftarkan, yakni dengan melalui prosedur permohonan pendaftaran 

merek kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual (“Ditjen KI”), pendaftaran mana dibuktikan 

dengan diterbitkannya sertifikat merek. 

Dalam konsiderans UU Merek bagian menimbang butir a, disebutkan 

bahwa: 

“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan 

konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan 

Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama 

dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, 

pelindungan konsumen, sertap elindungan Usaha Mikro Kecil, dan 

Menengah dan industry dalam negeri;” 

  

Dalam kaitan ini, mengapa merek dapat mencegah terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat? Jawabannya normatif, dengan merek, produk barang dan 

jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan 

bahwa produk itu orginal.  Harus diakui, acapkali yang membuat harga suatu 

produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya.
22

 Sesuai 

tujuannya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda. Bahkan dalam hal ini 

nyata bahwa merek memiliki nilai ekonomis, sifat mana melekat pada suatu 

kekayaan intelektual dan dianggap mampu  memberikan kontribusi dalam 

pembangunan perekonomian nasional. 

                                                   
22

 H. OK. Saidin, Op.cit., hlm.329 
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Merek sebagai bagian dari HKI merupakan bagian dari benda dalam 

kerangka hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yaitu benda tidak 

berwujud. Lebih lanjut Pasal 41 UU Merek mengatur bahwa hak atas merek 

terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena (i) pewarisan, (ii) wasiat, (iii) 

wakaf, (iv) hibah, (v) perjanjian, atau (vi) sebab lain yang dibenarkan oleh 

peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan kedudukan hak atas 

merek sebagai bagian dari benda dalam kerangka hukum perdata, dalam 

kaitannya dengan ketentuan Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi“menurut 

paham undang-undang yang dimaksud benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-

tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.  

Lebih lanjut, menurut H.F.A. Vollmar, benda tidak hanya meliputi 

segala obyek hukum yang dapat diraba, melainkan juga segala obyek hukum 

yang tidak dapat diraba, yaitu berupa hak.
23

 Merujuk pada hal-hal tersebut di 

atas, maka hak atas merek pada dasarnya merupakan hak kebendaan yang 

dikenal dalam Buku II KUHPerdata. 

Sejalan dengan perkembangan praktik kegiatan usaha, hak atas 

merek yang merupakan kekayaan intelektual mulai diterima sebagai obyek 

jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. 

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 

dalam sidangnya ke-13 tahun 2008 di New York juga telah membahas materi 

security rights in intellectual property, dimana hak kekayaan intelektual dapat 

dijadikan sebagai collateral (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan 

                                                   
23 H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, terjemahan oleh I.S. Adiwimarta (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 187 
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secara internasional. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan 

internasional tidak jarang ditemui pembebanan terhadap hak atas merek untuk 

menjamin pelunasan utang debitur terhadap kreditur. Merek yang dapat 

dibebankan dalam hal ini adalah merek yang telah terdaftar, sebagaimana 

dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat merek oleh lembaga yang 

berwenang atas merek tersebut. Di Indonesia sendiri, lembaga jaminan yang 

kerap digunakan untuk pembebanan terhadap hak atas merek adalah lembaga 

jaminan fidusia.  

Pada dasarnya lembaga fidusia merupakan suatu lembaga jaminan 

yang telah dikenal dan dipergunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan 

Belanda. Lembaga fidusia dikenal mudah, sederhana dan cepat, sehingga 

diminati dalam praktik perbankan. Namun demikian, pengaturan jaminan 

fidusia pada saat itu masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, seperti undang-undang tentang rumah susun, undang-

undang tentang perumahan dan permukiman, dan lain sebagainya, sehingga 

dianggap tidak memberikan kepastian hukum yang cukup bagi pihak yang 

berkepentingan. Dengan demikian, dalam rangka melakukan unifikasi atas 

pengaturan yang khusus mengenai lembaga fidusia, Indonesia menyusun 

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”), 

untuk menyikapi kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi 

dunia usaha atas tersedianya dana. Kondisi seperti itu memerlukan 

pengaturan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga 

jaminan.
24

 Lebih lanjut, diterbitkan peraturan pelaksana bagi UUJF yang 

                                                   
24 H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan (Bandung: PT 

Alumni, 2204), hlm.126 
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dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata 

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia (“PP 21/2015”). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UUJF, Fidusia adalah 

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap 

dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan yang demikian merupakan 

bentuk fiduciare eigendomsoverdracht atau pengalihan hak milik secara 

kepercayaan. Merujuk pada penjelasan umum UUJF, lembaga jaminan 

fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda 

yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari 

pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang 

menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud 

dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda 

yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak 

berwujud, maupun benda tak bergerak. Oleh karena itu UUJF mendefinisikan 

Jaminan Fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap kreditor lainnya.  

Secara normatif, definisi Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan di 

atas menyiratkan karakteristik dari jaminan fidusia sebagai perjanjian 
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accessoir yang melekat pada perjanjian pokoknya dan tidak dapat berdiri 

sendiri. Perjanjian pokok dalam hal ini merupakan perjanjian yang 

melahirkan adanya utang terhadap pihak tertentu. Pasal 7 UUJF menetapkan 

bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa 

(a) utang yang telah ada, (b) utang yang akan timbul dikemudian hari yang 

telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, (c) utang yang ada pada saat 

eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang 

menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Akibat sifat accessoir 

tersebut, jaminan fidusia akan turut hapus dalam hal perjanjian pokok yang 

melandasinya hapus. 

Dari segi status dan kedudukan hukumnya, penerima fidusia 

memiliki kedudukan yang diutamakan (kreditur preferen), yakni terkait 

dengan hasil penjualan obyek jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi. 

Dengan demikian, penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan untuk 

mengambil pelunasan piutang mendahului kreditur-kreditur lainnya atas hasil 

eksekusi obyek jaminan fidusia. Bahkan dalam hal pemberi fidusia 

dinyatakan pailit, penerima fidusia tetap memiliki hak yang didahulukan atas 

hasil penjualan obyek jaminan fidusia tersebut karena benda yang menjadi 

obyek jaminan fidusia tidak akan dimasukkan ke dalam budel pailit pemberi 

fidusia.  

Dari segi administratif, UUJF menyatakan bahwa pembebanan 

jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan 

merupakan akta jaminan fidusia. Hal ini memberikan keuntungan bagi 

penerima fidusia kaerna akta notaris merupakan akta otentik yang memilki 
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kekuatan pembuktian sempurna. Pasal 6 UUJF selanjutnya mensyaratkan 

bahwa akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat identitas pemberi 

dan penerima jaminan fidusia, data perjanjian pokok jaminan fidusia, uraian 

mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan, dan 

nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Definisi ‘akta notaris’ 

menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (“UUJN”) 

adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk 

dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Lebih lanjut, KUHPerdata 

memberikan definisi terhadap ‘akta otentik’ yakni suatu akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan 

pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka 

dalam hal ini pembuatan akta jaminan fidusia menjadi kewenangan notaris.  

Di samping itu, berdasarkan ketentuan PP 21/2015, pendaftaran 

jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilaksanakan melalui sistem 

pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, yang mana pendaftaran 

tersebut dilaksanakan oleh notaris untuk kepentingan penerima fidusia. 

Mengingat besarnya peranan notaris dalam hal penciptaan jaminan fidusia, 

notaris perlu memahami sifat dan karakteristik lembaga jaminan fidusia. 

Perlu dipahami juga bahwa terhadap obyek jaminan fidusia yang sama tidak 

dapat dibebani lebih dari satu jaminan fidusia. Mengingat pada saat ini belum 

tersedia suatu daftar yang terpadu mengenai obyek yang sedang dijaminkan 

dengan lembaga jaminan fidusia, maka notaris perlu meningkatkan kehati-
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hatian untuk mencegah terjadinya fidusia ganda atas suatu obyek jaminan 

fidusia.  

Karakteristik utama dari jaminan fidusia meliputi unsur-unsur 

sebagai berikut: (i) adanya pengalihan hak kepemilikan, (ii) adanya 

kepercayaan, dan (iii) penguasaan benda tetap pada pemberi fidusia. 

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UUJF, yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia 

adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, 

yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan atau hipotek. Merujuk pada hal-hal sebagaimana dijabarkan di 

atas, pada prinsipnya hak atas merek dapat dikategorikan sebagai obyek 

jaminan fidusia yang tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam UUJF.  

Memang dalam sistem perbankan nasional Indonesia sendiri 

pembebanan jaminan fidusia atas hak atas merek masih belum banyak 

diminati oleh bank sebagai pemberi kredit dikarenakan adanya beberapa 

kendala teknis terkait pembebanan jaminan fidusia atas hak atas merek, 

seperti misalnya penentuan nilai obyek jaminan, keterlibatan pihak ketiga 

yakni Ditjen KI (mengingat Hak atas Merek merupakan hak yang terdaftar 

pada lembaga tersebut), serta ketiadaan peraturan perundang-undangan yang 

memadai terkait pelaksanaan teknis dari pembebanan jaminan fidusia atas hak 

atas merek. Namun bukan tidak mungkin ke depannya lembaga perbankan di 

Indonesia mengikuti jejak praktik yang berkembang secara internasional. 

Namun demikian, perlu ditelaah terlebih dahulu apakah karakteristik dari 

jaminan fidusia dapat diterapkan pada hak atas merek.  
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Sebagaimana disebutkan di atas, jaminan fidusia mengakibatkan 

adanya peralihan hak kepemilikan kepada penerima fidusia atas dasar 

kepercayaan. Pengalihan hak milik atas benda jaminan fidusia membawa 

akibat hukum bahwa pemberi fidusia semula sebagai pemilik kemudian 

berubah menjadi pihak peminjam pakai.
25

 UUJF tidak mengatur perihal apa 

yang dimaksud dengan hak kepemilikan. Namun merujuk pada ketentuan 

Pasal 570 KUHPerdata, hak milik pada intinya adalah hak dihubungkan 

dengan subyek hukum tertentu yang tidak lain merupakan kewenangan.
26

 

Yang menjadi pertanyaan disini adalah bagaimana konsep peralihan hak 

kepemilikan tersebut. Bagaimana selanjutnya kedudukan pemberi jaminan 

fidusia terhadap benda jaminan yang telah diserahkan hak miliknya kepada 

penerima fidusia. Seberapa jauhkah akibat penyerahan itu terhadap 

kewenangan-kewenangan penerima fidusia terhadap obyek jaminan fidusia, 

serta kedudukan penerima fidusia atas obyek jaminan fidusia, apakah sebagai 

“pemilik” dengan segala kewenangannya sebagai “pemilik” atau hanya 

sebagai “pemegang jaminan”.
27

  

Pasal 20 UUJF menyatakan sebagai berikut “Jaminan fidusia tetap 

mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun 

benda tersebut berada, kecuali pengalihan benda persediaan yang menjadi 

obyek jaminan fidusia.” Sifat dari hak penerima fidusia dikatakan mengikuti 

benda jaminan ke dalam tangan siapapun benda itu berpindah (droit de suite), 

                                                   
25 Ibid., hlm. 191 
26 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2002), hlm.160 
27

 Ibid., hlm.71-72 
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sesuai dengan sifat hak kebendaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

kedudukan yang kuat kepada pemegang haknya.  

Pada prinsipnya penerima fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang 

jaminan saja dan bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. Namun 

berdasarkan ketentuan UUJF penerima fidusia memiliki hak untuk 

mengeksekusi barang yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam hal debitur 

wanprestasi melalui pelaksanaan titel eksekutorial. Titel eksekutorial ini 

ternyata dengan dicantumkannya irah-irah “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" pada sertifikat 

jaminan fidusia. Dengan demikian, sertifikat fidusia memiliki kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, sehingga penerima fidusia dapat menjual benda yang 

menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dalam hal debitur 

wanprestasi. Apabila hasil dari penjualan obyek jaminan fidusia tersebut 

melebihi jumlah utang debitur, maka sisa dari penjualan harus dikembalikan 

kepada pemberi fidusia.  

Dalam kaitannya dengan hak atas merek sebagai jaminan fidusia, 

sebagaimana disebutkan di atas, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau 

dialihkan karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 41 UU Merek. Lebih 

lanjut, dalam UU Merek diatur bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar 

tersebut harus dimohonkan pencatatannya kepada Ditjen KI dan diumumkan 

dalam Berita Resmi Merek. Secara konsep, apabila hak atas merek dijadikan 

obyek jaminan fidusia, maka hak kepemilikannya harus dialihkan secara 

kepercayaan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Dalam hal inilah 
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perlu ditelaah lebih lanjut perihal bentuk pengalihan secara kepercayaan 

tersebut. Bukti kepemilikan atas hak atas merek adalah adanya 

pencatatan/pendaftaran pada Ditjen KI sebagaimana dibuktikan dengan 

diterbitkannya sertifikat merek.  

Sehubungan dengan implementasi pembebanan jaminan fidusia, 

perlu ditelaah lebih lanjut mengenai langkah apa yang harus dilakukan untuk 

mengefektifkan jaminan fidusia mengingat adanya keterlibatan pihak ketiga, 

yakni Ditjen KI dalam hal pencatatan kepemilikan hak atas merek. Hingga 

saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tata 

cara pembebanan jaminan fidusia terhadap hak atas merek, sehingga dalam 

praktiknya menimbulkan keragu-raguan apakah jaminan fidusia benar-benar 

telah dapat dijalankan terhadap hak atas merek. Jika telah dapat diberlakukan, 

bagaimana kelak penerima fidusia dapat melaksanakan titel eksekutorial yang 

melekat pada jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi. 

Kemudian, sehubungan dengan karakteristik adanya kepercayaan 

dalam pemberian jaminan fidusia, titik beratnya adalah pihak mana yang 

harus melandaskan kepercayaan tersebut, apakah pemberi fidusia atau 

penerima fidusia.  UUJF tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang 

dimaksud dengan “secara kepercayaan”. Pengertian yang diberikan dalam 

praktik adalah
28

: 

1) Pemberi fidusia percaya bahwa obyek fidusia yang diserahkan olehnya 

tidak benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan, tetapi hanya 

sebagai jaminan saja. 

                                                   
28

 Ibid., hal.161 
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2) Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia, terhadap obyek 

jaminan, hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya 

sekadar untuk melindungi kepentingannya sebagai penerima jaminan saja. 

3) Pemberi fidusia percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan 

kembali pada pemberi fidusia apabila utang debitur yang dijamin dengan 

jaminan fidusia tersebut dilunasi. 

Pertanyaan lebih lanjut, apakah ada unsur “kepercayaan” dari sisi 

penerima fidusia? Seperti diketahui bahwa penyerahan hak milik sebagai 

jaminan dalam konstruksi UUJF dilakukan secara constitutum possessorium, 

dalam artian bahwa obyek jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaaan 

pemberi fidusia, namun hanya sebagai seorang peminjam-pakai saja.
29

 

Merujuk pada ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata, maka seorang 

pemilik yang meminjamkan benda bergerak tidak atas nama memikul resiko 

bahwa benda yang dipinjamkannya itu dioperkan kepada orang lain, dengan 

konsekuensi hak milik atas benda tersebut akan beralih kepada pihak ketiga 

yang mengopernya dengan itikad baik. Dengan mendasarkan kepada asas 

yang terkandung dalam pasal tersebut, Pasal 1152 KUHPerdata juga 

melindungi kreditur pemegang gadai. Dengan demikian, apabila penerima 

fidusia membiarkan obyek jaminan tetap berada pada pemberi fidusia, maka 

dalam hal ini terdapat unsur kepercayaan dari sisi penerima fidusia terhadap 

itikad baik dari pemberi fidusia, yaitu bahwa benda yang dipinjam-pakaikan 

tidak akan dioperkan kepada orang lain.
30

 

                                                   
29 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 

hlm.164-165 
30
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Dalam kaitannya dengan hak atas merek sebagai jaminan fidusia, 

muncul keragu-raguan terhadap pemikiran sebagaimana diuraikan di atas. 

Disebutkan bahwa penerima fidusia atas dasar kepercayaan meminjamkan 

obyek fidusia kepada pemberi fidusia, namun hal tersebut hanya berlaku 

untuk obyek fidusia yang berupa benda bergerak tidak atas nama. Pasal 11 

UUJF menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib 

didaftarkan. Ketentuan tersebut menimbulkan kesan bahwa terdapat 

pendaftaran benda. Oleh karena itu, timbul pertanyaan bagaimana jika benda 

yang dijaminkan adalah benda bergerak terdaftar, seperti hak atas merek. 

Apakah harus didaftarkan dua kali pada masing-masing kantor pendaftaran 

fidusia dan instansi yang berwenang mendaftarkan benda terdaftar tersebut.
31

 

Lebih lanjut, perlu ditegaskan bahwa salah satu unsur yang harus 

dipenuhi dalam akta jaminan fidusia adalah nilai benda yang menjadi obyek 

jaminan fidusia. Dalam kaitan ini, merek merupakan aset yang memiliki nilai 

ekonomi dan sangat berharga bagi kelangsungan kegiatan usaha. Namun 

demikian, kendala yang ada dalam praktik adalah ketiadaan standar penilaian 

terhadap merek sehingga sulit untuk menentukan nilai ekonomi dari merek 

tersebut. 

Yang pasti, jawaban atas berbagai pertanyaan dan permasalahan 

tersebut di atas akan memberikan gambaran apakah jaminan fidusia 

merupakan lembaga jaminan yang sesuai bagi pembebanan atas hak atas 

merek. Hal ini erat kaitannya dengan validitas dan pelaksanaan eksekusi 

jaminan fidusia, serta perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia 

atas hak atas merek.  
                                                   
31

 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, op.cit., hlm. 243 
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penulis 

berpendapat bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pembebanan jaminan fidusia atas 

hak atas merek mengingat ketentuan jaminan fidusia dan/atau merek yang 

tersedia saat ini juga belum mengakomodasi kebutuhan teknis pembebanan 

jaminan fidusia atas hak atas merek. Dengan demikian, Penulis akan 

mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis dengan judul “ANALISIS 

YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HAK ATAS 

MEREK”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, berikut dua masalah pokok 

yang akan Penulis bahas dalam penelitian ini: 

1.2.1 Bagaimana kesesuaian konsep lembaga jaminan fidusia apabila 

diterapkan sebagai lembaga jaminan terhadap hak atas merek? 

1.2.2 Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan 

terhadap penerima jaminan fidusia atas hak merek? 

 

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian 

1.3.1  Maksud Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Manfaat Praktis 

 Memberikan gambaran yang utuh bagi para praktisi hukum, 

khususnya notaris, perihal pembebanan jaminan fidusia terhadap 
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hak atas merek mengingat jaminan fidusia harus dibuat dalam 

bentuk akta notaris, sehingga notaris harus memiliki pengetahuan 

yang cukup terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal 

pembebanan jaminan fidusia terhadap hak atas merek. 

 

2) Manfaat Teoritis 

 Memberikan masukan bagi para pembentuk undang-undang 

dalam rangka menjembatani kesenjangan aturan hukum yang ada 

saat ini terkait pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia terhadap 

hak atas merek. 

 

1.3.2  Tujuan Penelitian 

 Adapun penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: 

1) Mengetahui kesesuaian konsep jaminan fidusia apabila diterapkan 

sebagai lembaga jaminan terhadap hak atas merek.  

 Penulis hendak mengetahui dari segi konsep hukumnya, dengan 

meninjau sifat dan karakter dari masing-masing jaminan fidusia 

dan hak atas merek untuk dapat mengetahui apakah jaminan 

fidusia merupakan lembaga jaminan yang tepat dan sesuai untuk 

membebankan jaminan terhadap hak atas merek.  

2) Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan 

terhadap penerima jaminan fidusia atas hak merek. 

 Penulis hendak mengetahui lebih lanjut apakah peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan jaminan fidusia maupun 
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hak atas merek telah memberikan perlindungan hukum yang 

cukup terhadap penerima jaminan fidusia atas hak merek. 

 

1.4 Sistematika Penelitian 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab dengan 

sistematika penyampaian 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 tesis ini, yang disusun secara 

sistematis dalam latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan garis besar 

mengenai latar belakang HKI di Indonesia, sejarah merek 

di Indonesia, pengertian merek secara umum, karakteristik 

merek, pengaturan lembaga jaminan fidusia, karakteristik 

jaminan fidusia, keterkatian antara lembaga jaminan 

fidusia dan hak atas merek, serta hal-hal yang berkaitan 

dengan topik yang dibahas. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode ini penulis membahas mengenai 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, 

meliputi jenis penelitian dan jenis data yang digunakan, 

bagaimana cara atau prosedur untuk memperoleh bahan 

penelitian, dan pembahasan mengenai sifat dari analisis 

penelitian.  

 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penerapan konsep 

jaminan fidusia terhadap hak atas merek ditinjau dari 

karakteristik masing-masing jaminan fidusia dan merek 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis 

juga menguraikan hasil analisis dari Penulis mengenai apa 

yang terurai di bab IV. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 

  


