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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, adalah untuk

memajukan kesejahteraan umum. Oleh karenanya, pemerintah bersama-

sama dengan seluruh masyarakat senantiasa mengupayakan adanya

pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Untuk mendukung

penyelenggaraan pembangunan ekonomi, baik dalam sektor perorangan,

badan hukum, maupun pemerintah diperlukan dana yang cukup besar.

Namun tidak semua pelaku pembangunan memiliki modal awal maupun

dana yang cukup untuk dapat mengembangkan usahanya. Oleh karena itu,

hingga saat ini kita mengenal kegiatan pinjam-meminjam, dimana orang

yang memerlukan dana dapat meminjam uang dari pemilik dana yang

bersedia meminjamkan uangnya.

Dengan pinjam-meminjam, penerima pinjaman dimungkinkan tidak

mengalami hambatan untuk membiayai kehidupan sehari-harinya atau

untuk melaksanakan kegiatan usahanya, sebaliknya ia dapat

mengembangkan usahanya dengan dana pinjaman yang diperolehnya dan

 



(

sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati dapat

mengembalikan dana yang telah dipinjamnya kepada pemberi pinjaman.

Harus diakui, memang tidak mudah bagi peminjam dana untuk dapat

menemukan pemilik dana yang berniat meminjamkan uangnya. Karena

resiko yang mungkin muncul cukup tinggi, maka kehadiran lembaga

keuangan, khususnya bank, sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk

memberikan fasilitas berupa pinjaman kredit. Di sini, bank berfungsi

sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan berbagai jenis

simpanan yang disetor para penabung (deposan) dengan jumlah dan

jangka waktu yang berbeda-beda. Kemudian dana yang dikumpulkan

tersebut disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, terutama ditujukan

kepada sektor usaha produktif.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus menjaga agar simpanan para

pemilik dana tetap utuh dan dapat memberikan hasil. Bank juga harus

mampu membayarkannya kembali kepada pemilik dana sesuai dengan

yang diperjanjikan semula.1 Karena perannya yang cukup besar, bank

rentan akan resiko jika uang yang disalurkan tidak dapat dikembalikan

oleh peminjam dana. Jika demikian, hal tersebut akan merugikan bank dan

mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu, bank perlu

berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada nasabah untuk

menghindari kredit macet atau kemungkinan nasabah tidak dapat

1 Jonker Sihombing, Butir-butir Hukum Perbankan,(Yogyakarta: RedCarpet Studio, 2011) , hal. 3
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mengembalikan hutangnya kepada bank sesuai dengan isi perjanjian yang

telah disepakati.

Dari sisi perbankan, kredit perbankan merupakan salah satu usaha

bank konvensional yang telah dimanfaatkan oleh banyak anggota

masyarakat yang memerlukan dana.2 Hingga kini, pemberian kredit

merupakan fasilitas yang digencarkan bank-bank untuk menarik minat

para nasabahnya untuk mengambil fasilitas kredit karena dengan demikian

bank dapat memperoleh pemasukan berupa bunga pinjaman yang

dibayarkan nasabah yang meminjam uang kepada bank tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tampak adanya hubungan saling

membutuhkan antara bank dan masyarakat, khususnya dalam kegiatan

pemberian kredit dari bank. Di satu sisi masyarakat membutuhkan fasilitas

kredit untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan usahanya, dan di sisi lain

bank dapat memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman yang diberikan.

Mengingat agar dana pinjaman tersebut dapat kembali secara utuh,

bank harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian

pinjaman kredit. Oleh karena itu, dalam praktek pelaksanaan pemberian

kredit, ditemukan adanya jaminan utang atau disebut jaminan kredit

(agunan). Dalam pemberian kredit dari bank kepada nasabah harus

didasarkan adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan

senantiasa disertai perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan

(accessoir).

2 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, ( Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2007), hal.2
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Pemberlakuan perjanjian jaminan mengikuti perjanjian pokok yang

mendasarinya.3 Sehingga perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan

akan hapus dengan berakhirnya perjanjian kredit tersebut. Sebaliknya,

apabila pihak peminjam melakukan wanprestasi atau tidak dapat

memenuhi kewajibannya pada perjanjian kredit, bank dapat melakukan

eksekusi jaminan kredit sebagai pengganti pelunasan hutangnya.

Jaminan kredit perbankan itu sendiri secara umum dapat

dikelompokkan menjadi barang bergerak, barang tidak bergerak, dan

jaminan perseorangan (tanggungan utang). Sesuai ketentuan UU No. 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, barang bergerak terdiri atas barang

berwujud dan barang tidak berwujud.4 Salah satu benda tidak berwujud

yang dapat dijadikan sebagai alternatif jaminan adalah Hak atas Merek.

Definisi Hak atas Merek dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-

Undang No. Tahun 2001 tentang Merek, yang secara lengkapnya

berbunyi:

nHak atas Merek adalah hak eksklusif 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+o

Tidak seperti di negara-negara lain, di Indonesia penjaminan

menggunakan Hak atas Merek masih jarang dilakukan. Hal ini bisa

disebabkan karena belum adanya ketentuan konkrit yang mengatur bahwa

)
Ibid, hal. 133

4Ibid, hal. 108
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Hak atas Merek dapat dijadikan jaminan meskipun sudah terdapat

ketentuan yang mengatur bahwa Hak atas Merek dapat dialihkan.

Konsepsi pengalihan Hak atas Merek sudah dikenal sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan

Merek Perniagaan. Namun pada saat itu, pengalihan Hak atas Merek juga

harus diikuti pengalihan perusahaannya secara sekaligus. Jika ia hanya

ingin menanggalkan mereknya saja, maka ia harus memohon penghapusan

pendaftaran baru dari merek tersebut atas namanya dengan memenuhi

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain.5

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

sudah menganggap Hak atas Merek sebagai sesuatu yang terpisah dan

dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan

sebab-sebab lain yang diatur dalam perundang-undangan.6 Ketentuan

mengenai pengalihan merek tersebut tetap tertuang di dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 40 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan ini, Hak atas Merek dapat dijadikan objek dalam

perjanjian jaminan kredit karena sifat Hak atas Merek yang dapat

dialihkan melalui perjanjian.

Dasar dari penggunaan Hak atas Merek sebagai jaminan adalah merek

merupakan properti perusahaan. Dengan penggunaan merek, perusahan

dapat membangun reputasi kepada konsumen. Oleh karena itu, hampir

semua pelaku usaha memiliki merek untuk barang atau jasa yang akan

+
Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek

Perniagaan Pasal 20
6Pasal 41 ayat (1# Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
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dijualnya. Kepemilikan suatu merek untuk digunakan dalam kegiatan

usaha yang menyebabkan merek sebagai properti atau aset oleh

perusahaan.

Merek sebagai properti perusahaan, memiliki nilai ekonomis

(economic value). Economic value dari suatu merek juga dapat dilihat dari

royalti yang didapat oleh pemilik merek. Konsumen suatu barang atau jasa

atas suatu merek tertentu harus membayar lebih karena harus membayar

royalti kepada pemilik tersebut.

Besarnya economic value suatu merek dengan merek yang lain

berbeda-beda, bergantung pada tingkat kepuasaan konsumen dan tingginya

reputasi perusahaan tersebut. Sebagai contoh, nilai merek minuman

bersoda Coca-Cola pada tahun 2011 adalah sebesar $73.752.000.000 yang

mengalami kenaikan sebesar 8% dari tahun 2010 sedangkan merek

minuman soda yang lainnya, yaitu Pepsi bernilai $12.931.000.000 dan

mengalami kenaikan nilai sebesar 1% dari tahun 2010.7 Selain perbedaan

nilai di antara kedua merek tersebut, kita juga menemukan masih banyak

merek minuman bersoda yang memiliki rasa dan warna hampir sama,

tetapi tidak memiliki nilai merek atau angka penjualan yang tinggi seperti

kedua merek tersebut. Ini menunjukkan bahwa nilai sebuah merek, selain

berbeda satu dengan yang lain meskipun barangnya sejenis dan nilai

merek juga dapat berubah-ubah setiap saat.

7 n<eUbXR Mcd .-- Gcfg OU`hUV`Y A`cVU` <eUbXf /-..o) www.millwardbrown.com, diakses 7
oktober 2012
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Penggunaan merek selain untuk kepentingan pelaku usaha juga

digunakan untuk kepentingan konsumen dalam menghadapi pesatnya

dunia industri. Dengan merek, konsumen dapat mengidentifikasi dan

membandingkan kualitas barang atau jasa dari suatu merek tertentu

dengan barang atau jasa merek lain yang sejenis. Sehingga konsumen

dapat memilih sesuai dengan kualitas yang diharapkan dari barang atau

jasa berdasarkan mereknya.

Dalam praktiknya, banyak pihak-pihak yang menggunakan merek

milik perusahaan orang lain secara tidak sah atau tanpa seizin pemilik

merek agar dapat memasarkan dan menjual produknya. Dalam hal

demikian, pemilik merek tersebut akan mengalami kerugian secara

komersil karena berkurangnya angka penjualan. Penggunaan merek secara

tanpa izin juga mempengaruhi besarnya royalti yang seharusnya diterima

perusahaan dan memungkinkan reputasi perusahaan itu menjadi turun

karena adanya produk berkualitas rendah. Bila tidak dicegah, maka,

konsumen akan beranggapan bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan

tersebut berharga tinggi tetapi memiliki kualitas rendah.

Atas dasar berbagai pertimbangan di atas, maka Undang-Undang

Merek di Indonesia mengatur ketentuan-ketentuan yang melindungi hak

pemilik merek maupun kepentingan konsumen agar tidak dirugikan dari

tindakan-tindakan pihak lain yang menggunakan merek tanpa seizin

pemilik merek. Perlindungan dari ketentuan perundang-undangan ini

sangat membantu untuk menjaga stabilnya economic value suatu merek.

 



.

Meskipun sudah adanya ketentuan yang mengatur pengalihan Hak atas

Merek dan perlindungan terhadap Hak atas Merek, Bank Indonesia belum

mengakui agunan jenis Hak atas Merek. Sampai saat ini, bentuk agunan

yang diakui oleh Bank Indonesia adalah:8

a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di

Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;

b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;

c. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan

hak tanggungan;

d. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh)

meter kubik yang diikat dengan hipotek;

e. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan atau

f. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Adanya ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang mengatur

pengalihan Hak atas Merek tetapi tidak mengatur Hak atas Merek sebagai

jaminan, menimbulkan pertanyaan bagaimanakah kemungkinannya Hak

atas Merek sebagai jaminan kredit berdasarkan hukum Indonesia. Hal ini

penting untuk ditelusuri karena berkaitan dengan perkembangan hukum

khususnya penggunaan Hak atas Merek sebagai jaminan di Indonesia yang

memiliki dampak bagi kemajuan perekonomian di Indonesia.

.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat

topik mengenai eksistensi dari penjaminan dengan menggunakan Hak atas

Merek di Indonesia. Untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan

tersebut, penulis kemudian mengangkat judul penelitian ^Aspek Hukum

Hak atas Merek sebagai Jaminan Kredit_.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan di atas,

maka, pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

$# Bagaimana kemungkinan diterimanya Hak atas Merek sebagai

Jaminan Kredit dalam hukum di Indonesia?

%# Bagaimana bentuk penjaminan Hak atas Merek di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada keinginan mendapatkan

jawaban atas kedua permasalahan di atas, yaitu:

1. Menemukan, menelaah, menelusuri dan menganalisis eksistensi Hak

atas Merek sebagai Jaminan Kredit di Indonesia

2. Menemukan, menelaah, menelusuri dan menganalisis bentuk Jaminan

dengan menggunakan Hak atas Merek dalam sistem Hukum Jaminan

di Indonesia
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1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang didapat dari tulisan ini terdiri atas dua

segi, yaitu dari segi akademis atau kelimuan dan dari segi praktis hukum.

1. Segi Akademik

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pustaka

pengembangan ilmu hukum yang berkaitan Hak atas Merek yang

digunakan sebagai jaminan.

2. Segi Praktik

Hasil penelitian dapat memberikan masukan alternatif kepada

masyarakat mengenai penggunaan Merek sebagai jaminan kredit bagi

masyarakat Indonesia

.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab. Untuk memberikan

arahan pembahasan materi skripsi, sistematika penelitian yang digunakan

adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang merupakan pendahuluan ini akan menguraikan mengenai

cerminan permasalahan yang akan menjadi isu hukum dalam

penelitian hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian serta sistematika penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini dikemukakan landasan teori dan

landasan konsepsional. Landasan teori berisikan pengertian dasar,

pokok-pokok teori substansi hukum, perundang-undangan, dan

aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian

ini. Pada bab ini, penulis akan menguraikan konsep hukum merek,

konsep hukum jaminan, dan konsep hukum kebendaan.

Landasan konsepsional yang akan diuraikan adalah berupa definisi

dalam terminologi serta penguraian konsep dalam norma hukum

yang termasuk dalam batasan definisi dan terkandung dalam

pembahasan pada penelitian hukum ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III akan menguraikan jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini, yang di dalamnya memberikan pengertian

metode penelitian, jenis penelitian normatif yaitu dengan

menjadikan norma hukum sebagai obyek penelitian melalui

metode Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)yaitu

menemukan ratio legis dan dasar ontologis dari peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan dengan pembahasan isu

hukum dalam penelitian ini, serta digunakannya pendekatan

konseptual
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Adapun cara memperoleh bahan penelitian yaitu meliputi ruang

lingkupbagan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

non hukum. Selanjutnya juga akan menguraikan sifat analisis,

hambatan penelitian dan penanggulangannya selama penelitian

hukum berlangsung.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Pada Bab IV akan membahas mengenai hasil penelitian dan juga

analisis dari penulis dan sekaligus memberikan jawaban atas isu

hukum yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu

eksistensi Hak merek sebagai Jaminan Kredit.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini akan disampaikan kesimpulan berdasarkan

hasilpemikiran dan penelitian penulis terhadap rumusan masalah

serta pemberian saran yang berupa suatu preskripsi hukum untuk

pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif dalam bidang

akademis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan isu hukum yang menjadi obyek penelitian.

 


