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ABSTRAK 
 
Hak merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud memiliki prospek untuk dijadikan sebagai 
objek jaminan. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis belum diatur secara tegas bahwa hak merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan, namun 
pada praktiknya, Bank BNI menerima hak merek sebagai objek jaminan fidusia, sedangkan Bank 
Muamalat menerima hak merek sebagai objek jaminan gadai. Baik Bank BNI maupun Bank Muamalat 
menerima hak merek tidak sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan. 
Jaminan tambahan pada perbankan ialah agunan maupun jaminan perorangan yang berkaitan atau 
tidak berkaitan langsung dengan barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit atau 
pembiayaan yang diberikan oleh bank. Hak merek yang dapat diterima bank sebagai jaminan yang 
baik ialah hak merek yang telah memenuhi syarat yuridis dan syarat ekonomis berdasarkan penilaian 
bank untuk diikat dengan lembaga jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Kata Kunci: Hak Merek; Jaminan Tambahan; Fidusia; Gadai. 
 

ABSTRACT 
 
Trademark rights as an intangible asset have the prospect of being used as collateral objects. Although in Law 
Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications it is not yet explicitly stipulated that 
trademark rights can be used as a collateral objects, but in practice, BNI accepts trademark rights as an object of 
fiduciary guarantee, while Muamalat Bank accepts trademark rights as an object of pledge. Both BNI and 
Muamalat Bank accept trademark rights not as a primary guarantee, but only as an additional guarantee. 
Additional guarantees for banks are either collateral or personal guarantees which are related or not directly 
related to goods, projects or claim rights financed by credit or financing provided by the bank. Trademark rights 
that banks may accept as a promising guarantee are trademark rights that have met juridical and economic terms 
based on the bank's assessment to be bound by a guarantee institution in accordance with the applicable laws and 
regulations. 
Keywords: Trademark Rights; Additional Guarantee; Fiduciary; Pledge 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Merek merupakan salah satu jenis atau bentuk perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual yang berguna sebagai tanda untuk mengidentifikasikan dan membedakan 

produk antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya.1 Berdasarkan 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), hak atas merek diartikan sebagai hak 

                                                             
1 Rahmi Jened, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), 

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 205. (selanjutnya disingkat Rahmi Jened I) 
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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. 

 

Sebagai suatu konsekuensi sistem konstitutif yang dianut oleh UU Merek dan 

Indikasi Geografis, untuk memperoleh hak merek dari negara, maka pemohon harus 

mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan syarat dan tata cara sebagaimana 

yang diatur dalam Bab III tentang Permohonan Pendaftaran Merek UU Merek dan 

Indikasi Geografis. Dalam sistem konstitutif, pihak yang mendaftarkan pertama kali 

yang berhak mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (first to file), sehingga 

apabila merek tersebut telah didaftarkan haknya atas nama orang lain, maka pendaftar 

pertama itulah yang diakui dan diberikan perlindungan oleh negara.2 

 

Bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan penghimpunan dana 

dari masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada pihakpihak yang 

memerlukan serta menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.3 Dalam sistem 

perbankan di Indonesia terdapat bank konvensional dan bank syariah. Adapun dalam 

pembahasan ini lebih memfokuskan pada bank konvensional. Pemberian kredit atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Bank mengandung risiko 

adanya kredit macet yang mungkin terjadi di kemudian hari, sehingga untuk 

menghindari risiko tersebut perlu adanya jaminan yang berfungsi sebagai upaya 

perlindungan bagi keamanan kreditur, yakni kepastian terhadap pelunasan utang 

debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.4 

 

Hak merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud mempunyai 

kemungkinan untuk dijadikan sebagai objek jaminan apabila dapat diperjual belikan 

dan memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan asas spesialitas, hak merek yang 

dijaminkan harus dibuktikan dengan adanya sertifikat merek sebagai tanda telah 

didaftarkannya Merek tersebut.5 Namun, dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak 

diatur secara eksplisit mengenai lembaga jaminan apa yang dapat membebani Hak 

Merek. Berbeda halnya dengan Hak Cipta, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yaitu dalam Pasal 16 ayat (3) secara tegas 

disebutkan bahwa lembaga jaminan yang dapat membebani Hak Cipta adalah fidusia. 

 

Selain itu, hingga saat ini Hak Kekayaan Intelektual belum termasuk sebagai 

agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan 

Penghapusan Aset (PPA), sebagaimana Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

                                                             
2 Agung Sujatmiko, Prinsip Hukum Kontrak dalam Lisensi Merek, Mimbar Hukum Vol. 20, No. 2, 2008, 

h. 251. 
3 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2009, h. 8. 
4 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Buku Referensi Hukum Perbankan : Hukum 

Jaminan, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 18. 
5 Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, Kencana, 

Jakarta, 2015, h. 215. (selanjutnya disingkat Rahmi Jened II) 



14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang mengatur bahwa 

agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA 

ditetapkan sebagai berikut: 

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 yang 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. 

 

Serta agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA 

berdasarkan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang 

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. Surat Berharga Syariah 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 yang 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. 

 

Namun pada prakteknya, menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sri 

Mulyani pada tahun 2012 di PT. BNI (Persero) Tbk, merek dapat diterima sebagai obyek 

jaminan fidusia. Bank BNI dalam memberikan kredit dengan merek sebagai objek jaminannya 

didahului dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian 

kredit dan dibuat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek 

(BW).6 

 

Sedangkan, menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Trisadini 

Prasastinah Usanti pada tahun 2017 di PT. Bank Muamalat Indonesia Jakarta, merek diterima 

sebagai objek jaminan gadai atas pembiayaan Murabahah dan Musyarakah yang diberikan oleh 

Bank kepada nasabah, berbeda halnya dengan PT. BNI yang membebani hak merek dengan 

jaminan fidusia.7 
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7 Trisadini Prasastinah Usanti, Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah, Mimbar 

Hukum, Vol. 29, No. 3, 2017 , h. 418. (selanjutnya disingkat Trisadini Prasastinah Usanti I) 



 

Dari kedua hasil penelitian tersebut dan sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang 

menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia ialah benda bergerak baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak 

dapat dibebani hak tanggungan, serta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1150 BW, 

yaitu objek jaminan gadai berupa benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak 

berwujud, mengingat merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, maka hak atas 

merek dimungkinkan untuk dibebani lembaga jaminan fidusia maupun lembaga jaminan 

gadai. 

 

Meskipun demikian, pada prakteknya Bank BNI maupun Bank Muamalat keduanya 

menerima merek tidak sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan. 

Pertimbangan Bank Muamalat dalam menerima merek sebagai jaminan tambahan 

dikarenakan nilai hak merek tersebut tidak terjamin seterusnya.8 Sedangkan, pertimbangan 

Bank BNI menerima merek bukan sebagai jaminan utama, selain karena nilai merek tidak 

terjamin seterusnya, juga berdasarkan pertimbangan berikut:9 

1) Dalam ketentuan internal BNI No.IN/0139/PAR/14 Desember 2000 tentang Buku 

Pedoman Perusahaan (BPP), mengatur mengenai ketentuan jaminan yang tidak dapat 

diterima dan yang dapat diterima, salah satu jaminan yang dapat diterima ialah 

Merek. 

2) Alasan BNI menerima merek “X” sebagai agunan, antara lain merek “X” sebagai 

benda tidak berwujud dengan bukti sertifikat merek; Merek “X” mempunyai nilai 

baku yang tercantum dalam laporan keuangan; Merek “X” dapat diperjual belikan. 

 

Rumusan Masalah 

1. Apakah legalitas hak merek sebagai jaminan tambahan dalam perbankan telah sesuai 

dengan ketentuan undang-undang?  

2. Bagaimana persyaratan dan eksekusi Hak Merek sebagai jaminan tambahan? 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif (normative legal research), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu 

hukum (legal issues) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian 

hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di 

lapangan (law in action). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah 
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suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.10 

Pembahasan 

3.1. Legalitas Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Dalam perbankan Hak Kekayaan 

Intelektual 

Hak kekayaan intelektual yang biasa disebut dengan HKI pada awalnya adalah revolusi 

dari kalimat hak atas kekayaan intelektual. Hal ini mendasar kepada perubahan dari 

perundang undangan Republik Indonesia Nomor M. 03. PR. 07. 10 dan juga yang berdasarkan 

surat keputusan mentri dan hukum, yang pada akhirnya terjadi perubahan istilah terhadap 

“hak atas kekayaan intelektual” (HKI) mejadi “hak kekayaan intelektual” (HKI). Maka dari 

itu HKI menjadi resmi digunakan didalam kehidupan masyarakat dan mendapat kekuatan 

hukum.11 

Hak kekayaan intelektual dalam bahasa asing (bahasa inggris) disebut dengan 

“intellectual property right”. Kata “intellectual” dalam bahasa Indonesia memiliki arti 

intelektual yang berarti berakal, berpikiran jernih dalam ilmu pengetahuan, sedangankan 

kata “property right” dalam bahasa indonesia memiliki arti hak milik yang berarti mempunyai 

makna sesuatu hak yang diambil suatu keuntungan dari benda yang ada dalam kekuasaan 

pemilik dan tidak merugikan kepada orang lain. Dengan begitu hak kekayaan intelektual 

adalah hak yang bersifat pribadi untuk diri seorang yang diberikan atas benda yag dihasilkan 

dari olah pikir yang tidak merugikan orang lain. 

Menurut beberapa ahli pakar hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai berikut:  

Pertama, menurut rachmadi usman mengartikan hak kekayaan intelektual sebagai hak 

terhadap produk hasil karya yang ada ataumuncul dikarenakan terdapatnya kemampuan 

intelektual seseorang di dalam teknologi atau ilmu pengetahuan. Produk produk yang 

dihasilkan oleh kemampuan intelektualitas manusia yang ada dalam bidang tenologi atau 

ilmu pengetahuan merupakan kebendaan yang tidak berwujud. Kedua, menurut Budi 

Santoso mengartikan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang lahir dikarenakan 

sebagai hasil dari kemampuan intelektual seseorang yang menghasilkan suatu produk 

diberbagai bidang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.12 

Dalam negara Republik Indonesia hak kekayaan intelektual mempunyai ruang lingkup 

yang telah diatur oleh undang-undang. Hak intelektual di negara Republik Indonesia 

mencakup hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Dan masing-masing telah diatur 

dalam undang-undang tersendiri. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 288 tahun 

2004, paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, merek diatu dalam Undang-

Undang 15 tahun 2001, serta desain industri yang diatur dalam undang-undang nomor 31 

tahun 2000.13 Mereka memiliki peraturan yang berbeda-beda dalam penegakan hukumnya 

tetapi masih dalam satu ruang lingkup yaitu ruang lingkup hak kekayaan intelektual dalam 

                                                             
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35. 
11 Abdul Atsar, Hukum Hak Kekayaan Intelektual Cet-1, Deepublish, Jogjakarta, 2018, h. 2. 

12 Trias Palupi Kurnianingrum, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Jurnal 

Negara Hukum, Vol. 8 No. 1, 2017, h. 34. 
13 Baskoro Suryo Banindro, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain 

Industri) Seni Rupa, Kriya Dan Desain, Dwi Quantum, Yogyakarta,  h. 11. 



seni rupa. Maka dari didatarkanya hak kekayaan intelektual sangatlah penting agar diakui 

dan memiliki perlindungan hukum yang telah ditegakkan di dalam negara Republik 

Indonesia. 

Hak kekayaan adalah suatu hak yang dikatakan pribadi, dalam era saat ini dimana segala 

sesuatu telah berkembang dengan baik begitupun dengan hak kekayaan intelektual yang 

telah berkembang lebih luas. Berkembang dengan pesat hak kekayaan intelektual telah 

memiliki ikatan yang erat dengan perdagangan ranah internasional. Dengan demikian adanya 

perlindungan terhadap hak intelektual sangatlah berpengaruh dalam era globalisasi saat ini. 

Berkembanya teknologi dan komunikasi pada era saat ini menjadi salah satu 

Penyebab pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Penyebab ini 

dikarenakan banyaknya kasus pembajakan, pencurian, serta peniruan terhadap kekayaan 

intelektual yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga hak 

kekayaan intelektual benar-benar harus mempunyai perlindungan dan bagi para oknum 

yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi atas perbuatannya. Berbanding terbalik 

dengan akibat dari hak kekayaan intelektual pada teknologi pada era saat ini, maka hak 

kekayaan intelektual mempunyai fakta bahwa adanya teknologi yang canggih pada saat ini 

dapat menjadikan teknologi tersebut sebagai alat peindung tehadap kekayaan intelektual 

yang telah menyebar luas dalam berbagai belahan dunia.14 

Pemilik hak kekayaan intelektual tidak boleh hanya memiliki saja, tetapi harus 

didaftarkan juga. Hal ini dikarenakan bertujuan sebagai pemudah dalam pembuktian di 

sidang pengadilan apabila kemungkinan terjadi pihak lain yang mengaku bahwa hak 

kekayaan intelektual tersebut terdaftar sebagai milik dari orang tersebut, bukan sebagai salah 

satu ketentuan yang harus dipenuhi agar mendapat perlindungan hukum. Dalam hak 

kekayaan intelektual dapat dilakukan dua pendafatran yaitu: pendaftaran sistem konstitutif, 

dan pendaftaran sistem deklaatif.15 

Merek adalah hak kekayaan intelektual di bidang industri yang dilindungi oleh hukum 

hak kekayaan intelektual. Merek biasanya adalah seperti sebuah logo atau penanda yang 

berupa gambar, nama, angka ataubahkan huruf-huruf yang dikombinasikan menjadi unsusr-

unsur yang dijadikan sebagai pembeda antar produk dalam proses perdagangan. Merek 

termasuk hak kekayaan intelektal di indonesia memiliki kekuatan hukum tersendiri yang 

diatur di dalam undang-undang nomor 19 tahun 1922 yang sekarang telah berubah dengan 

undang-undang nomor 14 tahun 1997. Setelah itu undang-undang merek dilakukan 

pengaturan penyusaian dengan TRIPs yang diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 

2001 yang mengatur tentang merek.16  

Merek dalam undang-undang dibagi menjadi 2 bagian yang terdapat di dalam undang- 

undang merek yaitu: adanya merek dagang dan merek jasa. Keduanya sangat jelas 

perbedaanya. Menurut pengertian merek dagang adalah merek yang membedakan antara 

                                                             
14 Nuzulia Kumalasari, Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi, 

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, h. 15-16. 
15 Almunawir Nasa, Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hak Ekonomi Pemegang Indikasi Geografis, 

Celebes Media Perkasa, Makasar, h. 70. 

16 Khoirul Hidayah, Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek, Jurnal Syriah Dan Hukum,Vol. 6 No.1, 

2014, h. 2. 



barang-barang yang sejenis terhadap barang lainnya yang merek tersebut biasanya 

digunakan terhadap barang yang di perdagangkan oleh pihak atau sekelompok pihak secara 

bersama sama atau juga badan hukum. Seperti contoh terhadap merek dagang adalah: McD, 

honda, maspion, dan   lain   sebagainya.   Sedankan   merek   jasa   adalah   merek yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau sekelompk pihak secara bersama-sama yang digunakan 

sebagai pembeda terhadap jasa-jasa lain yang menyerupainya. Seperti halnya merek dagang 

maka merek jasa juga terdapat contohnya, yaitu: BNI, AKAS (jasa transpotasi), dan lain 

sebagainya. Merek yang di manfaatkan oleh suatu arang atau jasa yang mempunyai kakter 

sama yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk perdagangan yang 

membedakan antara barang satu dengan lainnya disebut sebagai merek kolektif.17 

Terciptanya merek dalam hak kekayaan intelektual tentunya tidak hanya sekedar dibuat 

saja tetapi juga memiliki fungsi yang berguna terhadap seseorang atau terhadap barang dan 

jasa. Merek memiliki kegunaaan atau fungsi sebagai tanda untk mengenali suatu baang, 

seperti yang dijelaskan bahwamerek digunakan untuk pembeda terhadap barang atau 

perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jika dilha dari beberapa pihak, seperti halnya pihak 

produsen merek dapat berfungsi dijadikan sebagai jaminan yang menghasilkan nilai 

produksi, seprti mengenai kualitas. Sedangkan merek bagi para pedagang dapat digunakan 

sebagai bahan promosi terhadap masyarakat atas penjualannya. Adapun merek jia dilihat 

dari pihak pembeli maka merek dapat berfungsi unuk menentukan pilihan-pilihannya. 

Merek dalam bidang industri dapat sebagai alat untuk memacu pertumbuhannya, serta 

dengan adanya merek kita dapat melakukan perdagangan yang normal dan tidak merugikan 

para pihak.18 

 

Merek memiliki sifat konstitutif yang memiliki makna bahwa dengan didaftarkanya 

merek maka hak atas merek tersebut dapat diperoleh, yang berari pemilik merek adalah 

orang yang mendaftarkan mereknya yang diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. 

dalam pendaftaran merek terdapat dua jenis pendaftaran yang dikenal dengan sistem 

pendaftaran konstitutif dan pendafatran deklaratif. sistem deklaratif adalah sistem yang 

dalam pendaftarannya hanya menyebabkan dugaan hak yang digunakan oleh pemakai 

pertama terhadap merek yang bersangkutan. Jika merek menggunakan sistem deklaratif pada 

umumnya sistem ini kurang adanya jaminan hukum yang pasti dibandingkan dengan 

pendaftaran sistem konstitutif.19 

Menurut Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, 

kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-umsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.20 

Hak merek sebagai jaminan kebendaan juga mempunyai ciri-ciri sebagaimana benda 

pada jaminan kebendaan yaitu dapat dialihkan, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) butir d dan e 

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Merek tersebut 

                                                             
17 Khoirul Hidayah, Op Cit, h. 2. 
18 Sulastri,  Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperwere Versus 

Tulipwere , Jurnal Yuridis, Vol.5 No. 1, 2018, h. 165-166. 
19 Oksidelfa Yanto, Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem 

First To File Dalam Perlindungan Merek Sebagai Haki , Jurnal Hukum, Vol.3 No. 1, h. 35. 
20 H. OK. Saidin, Op.Cit. h.343 



meyebutkan bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dan beralih karena perjanjian 

dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak merek 

sebagai jaminan dalam pemberian kredit haruslah memenuhi syarat berupa dapat dialihkan, 

hak merek tersebut terdaftar, jangka waktu perlindungannya masih lama (sesuai Pasal 35 

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis) dan harus mempunyai nilai ekonomis. 

Untuk mengetahui nilai ekonomis hak merek dapat dilihat dari laporan perusahaan pemilik 

hak merek. Dalam laporan keuangan perusahaan debitor, hak merek yang dimiliki termasuk 

dalam kolom aktiva khususnya aktiva tidak lancar. Dengan demikian hak merek merupakan 

suatu aktiva. Pengertian dari aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan 

sebagai akibat peristiwa masa lampau dan bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan 

manfaat ekonomis di masa depan sesuai dengan Paragraf 08 Penyertaan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.19. Manfaat ekonomis masa depan berdasarkan paragraf 18 PSAK 

No.19 adalah manfaat yang timbul dari aktiva tidak berwujud dapat mencakup pendapatan 

dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau manfaat lain yang berasal dari 

penggunaan hak atas kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan 

pendapatan masa depan, tetapi menekan biaya produksi masa depan. 

Dalam PSAK No.19 Hak Merek khususnya merek dagang digolongkan sebagai aktiva 

tidak berwujud. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Paragraf 09 PSAK No. 19 yang 

berbunyi, ¥Entitas sering kali mengeluarkan sumber daya maupun menciptakan liabilitas 

dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya tidak 

berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau 

proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek 

dagang (termasuk merek produk dan judul publisitas). Contoh umum lainnya: piranti lunak 

komputer; paten; hak cipta; film; daftar pelanggan; hak pelayanan jaminan; hak memancing; 

kuota impor; waralaba; hubungan dengan pemasok atau pelanggan; kesetiaan pelanggan; 

pangsa pasar; dan hak pemasaran. 

Jaminan adalah ati kata yang di ambil dari bahasabelanda yang berarti “zekerheid” yang 

menjelaskan tentang aturan-aturan kreditur yang menjamiankan untuk terpenihinya suatu 

tagihan. Adapun pengertian jaminan menurut pakar ahli Sri Soedewi masjhoen sofwan, 

menjelaskan tentang hukum jaminan adalah:  

“hukum yang mengatur mengenai hukm yuridis yang terjadi kemungkinan perbuatan 

pemberian fasilitas kredit, dengan menjadikan benda- benda nya sebagai objek jaminan. 

Dengan adanya hukum jaminan dapat meyakinkan dan membrikan kekatan hukum terhdap 

lembaga-lembaga kredit yang terdapat di dalam maupun luar negeri”.  

Dalam jaminan terdapat benda yang menjadi objek jaminan. Dan hal ersebut tidak dapat 

dilakukan oleh sembarang benda. Benda yang akan dijadikan jaminan harus memenuhi syrat- 

syarat sebagai berikut: 

1. Bersifat membantu dan mudan terhadap pihak yang memerluknaya dalam perolehan 

kredit 

2. Tidak bersifat merugikan atau melemahkan kepada para pelaku pencari kredit dalam 

mengembangkan usahanya. 

3. Barang yang dijadikan jaminan harus dapat memiliki kepastian hukm terhadap si 

kreditur, dalam pengetian bahwa bnda yang dijadikan sebagai jaminan kredit harus 



dapat dieksekusi, dan dapat di menghasilkan uang tuna agar dapat melunasi 

hutangnya.21  

Objek yang dijadikan jaminan terdapat 2 macam yaitu sebagai jaminan utama dan 

jaminan tambahan. Jaminan utama adalah satu-satunya jaminan yang menjadi prioritas 

dalam melakukan penjaminan. Sedangkan jaminan tambahan dalam undang-undang 

perbankan adalah kata lain dariagunan yang diatur dalam pasal 1 angka 23 undang-undang 

perbankan yang mejelaskan mengenai agunan adalah suatu jamina tambahan yang dilakukan 

oleh debitur terhadap bank dalam acara dilakukannya pemberian berupa fasilitas kredit atau 

kegiatan pembiayaan yang dilakuan berdasarkan pada prinsip syariah.22 

Merek adalah hak pribadi seseorang yang memiliki nilai ekonois dalam kehidupan 

bermasyarakat. merek dalam kehidupan bisnis diunakan sebagaii pembatar perbedaan anatar 

satuprodukdengan prodk lainnya. Dengan adanya merek menunjukan adanya nama 

terhadap suatu produk, sehingga produk tersebut mudah sekali untuk dikenali oleh 

masyarakat. Bagi seseorang atau bebrapa orang (kelompok) atau bahkan dengan nama 

perusahaan yang mempunyai sebuah merek di harusan untuk mendaftarakan merek yang 

dimilikinya kepada direktoral jendral hak kekayaan intelektual departemen kehakiman. 

Setelah merek di daftarkan, dengan itu maka merek memiliki hak untuk dilindungi dari suatu 

negara.23 

Dalam berkembangnya zaman maka merek mengalami kemajuan dengan dijadikan 

jaminan. Hal ini karena mrek adalah benda tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai 

objek jaminan. Meskipun di indonesia mash belum ada undang- undang yang mengatur lebih 

terhadap merek sebagai jaminan kredit dalam perbankan. Merek Hal ini mengacu kepada 

undang-undang dalam jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 42/1999. Merek yang dijadikan jaminan harus melakukan pendaftaran terlebih 

dahulu dan mendapatkan sertifikat merek. maka dari itu sertifikat merek sangtlah berharga 

atau penting dala jaminan merek. hal ini sesuai dengan asas spesialitas. Sebagai hak kebendaan 

dalam benda tidak berwujud merek sangatlah cocok dalam dijadikan jaminan. Meskipun 

masih belum ada undang-undang an mengatur merek sebagai jaminan khususnya jaminan 

kredit dalam perbankan.24 

Jika telah memenuhi syarat sebagai benda yang dapat dijadikan jaminan maka merek 

telah memenuhi penilaian dari sudut pandang hukum sebagai jaminan untuk mendapatkan 

kredit. Hal ini bertujuan agar apakah merek layak atau cocok untuk dijadikan sebagai jaminan 

tambahan yang sesuai dengan undang-undang yang ada di duatu negara.28 Adapun syarat -

syarat yuridis yang harus diperhatikan agar merek dapat dijadikan sebagai suatu jaminan 

utang diantaranya adalah: 

1. Merek yang dijadikan suatu jaminan harus memiliki hak 

                                                             
21 Dewi Asri Jayanto,  Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan, Jurnal 

Ilmu Hukum, Vol. 32 No. 3, 2017, h. 510. 
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Dalam sistem pendafatran yang dilakukan dengan konstitutif yang diterapkan 

mneurut undang-udang merek dan indikasi geografis, yang menunjukkan bahwa 

merek akan menimbulkan hak apabila telah dilakukannya pendaftaran, karena 

apabila suatu merek tidak didaftarkan dan langsung digunakan maka merek tersebut 

tidak akan melahirkan suatu hak kebendaan. Sedangkan syarat untuk dijadikan 

jaminan adalah merek harus sebagai hak kebendaan. 

2. Merek yang dijadikan objek jaminan kredit adalah milik debitur sendiri 

Dengan adanya merek sebagai milik dari debitur itu sedniri akan lebih memudahkan 

pertimbangan bank dallam menerima merek sebagai jamijnan agunan di dalam bank 

dengan menunjukkan sertifikat yang telah di daftarkan atas namanya.  

3. Merek yang dijadikan suatu jaminan masih mendapatkan perlindungan dalam masa 

berlakunya selama saat pemberian jaminan kredit. Hal ini agar bank dapat 

mempertimbangkan kapan batas waktu merek mendapat perlindunagn akan 

berkahir. Meskipun hak merek dapat diperpanjang sebagaimana yang diterangkan 

dalam pasal 35 undang-undang merek yang dalam waktu perpanjangannya yaitu 

selama 10 tahun, tetapi hal itu berlaku apabila suatu merek masih dipergunakan di 

dalam barang atau jasa seperti yang ada di dalam sertifikat merek dan apabila barang 

tersebut masih di hasilkan atau masih diperdagangkan. Dan apabila bank tidak 

memperhatikan masalah ini maka hal  ini akan menimbulkan resiko dan kerugian 

pada bank. Karena apabila batas merek ini berakhir maka perjanjian jaminan yang 

dilakukan juga ikut berakhir. 

4. Objek jaminan dalam kredit kadang memiliki suatu keadaan yang berpotensi 

sengketa. Dalam hal ini merk yang dijadikan sebagai jaminan harus bebas dari ikatan 

jaminan dengan pihak lain sehingga tidak adanya sengketa.25 Di negara Indonesia, 

peristiwa merek yang dijadikan jaminan (jaminan tambahan) sudah dilakukan oleh 

PT. BNI (persero) terbukti bahwa merek dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan 

dalam kredit tidak jaminan utama, hal ini mempunyai alasan bahwa merek tidak 

dapat terjamin seterusnya. 

Di dalam bank negara Indonesia yang menerapkan merek sebagai jaminan keredit 

memiliki prosedur atau proses dalam pemberian kredit yang tidak luput dari kesepakatan 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak seperti yang telah diatur dalam kitab Undang-

Undang hukum Perdata pada Pasal 1320 yang berisi dalam perjanjian kredit yang perjanjian 

tersebut dibuat dibawah tangan. Yang terdapat syarat-syarat berikut: 

1. Foto copy dari sertifikat merek yang telah didaftarkan yang digunakan 

sebagai bukti dari pemilik merek yang sudah tedaftar dalam daftar umum di 

dirjen hak kekayaan intelektual agar pasti pemilik dari merek tersebut yang 

akan diserahkan oleh debitur. 

2. Identitas pemegang merek yang sudah di foto copy 

3. Anggaran dasar yang berupa badan hukum yang dimiliki oleh pemilik merek 

4. Pemilik merek membuat daftar merek yang telah dibuat di bawah tangan 

yang sudah ditanda tangani juga oleh pemilik merek atau dapat juga oleh 

perwakilan yang mewakili badan hukum yang selaku pemegang merek. 
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5. Laporan keuangan perusahaan yang dimiliki hak merek diserahkan agar 

dapat mengetahui merek tersebut memiliki nilai atau tidak memiliki nilai.26 

 

Dalam BNI pemberian kredit tidak hanya dilakukan dengan memenuhi syarat yang telah 

tertera diatas, melainkan BNI menerapkan sistem 5 C yang terdiri dari beberapa unsur yaitu 

adanya kemampuan, agunan, moda, watak dan adanya prospek suatu usaha. Hal ini 

dilakukan agar dapat mendapatkan suatu keyakinan yang mantap tentang debitur akan 

mampu dan bersedia dalam kewajibannya terpenuhi. Dengan demikian, semua ini dapat 

dilakukan terhadap persyaratan umum kepada BNI dalam mengajukan permohonan kredit, 

yang didalamnya terdiri dari: 

1. Calon debitur memberikan suatu surat permohonan fasilitas kredit kepada 

bank BNI. Surat yang diberikan berisi mengenai informasi tentang biodata 

pemohon dan nama perusahaan yang dimiliki pemohon, serta tujuan dari 

pinjaman kredit kepada bank BNI, dan informasi mengani usaha yang sedang 

dijalankan, dan lain-lain. 

2. Adanya legalitas usaha, segala sesuatu yang menyatakan bahwa usaha yang 

dilakukan mendapat penetapan hukum dan legal 

3. Memberikan surat keterangan bagi tanah dari intansi yang berwenang. 

4. Menyerahkan laporan keuangan dan NPWP. 

 

Selanjutnya setelah semua dokumen dan syarat-syarat telah dipenuhi maka pihak BNI 

sebagai pemegang jaminan tambahan terhadap merek dalam jaminan kredit “Z” maka 

jaminan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. 

 

Merek dijadikan sebagai jaminan tambahan tidak hanya berlaku di Indonesia saja. 

Hukum yang mengaturnya juga tidak hanya hukum yang ada di Indoesia saja. Seperti halnya 

yang terjadi di Amerika sebagaimana pasal 9 dalam undang – undang terkait jaminan, 

menambahkan jens-jenis baru dalam jaminan yang bisa dipergunakan dari benda yang tidak 

berwujud seperti merek sebagai agunan atau jaminan tambahan. Pendapat Deborah yang 

dikutip Sri Mulyani menyatkan bahwa merek dalam dagang digunakan sebagai suatu 

jaminan atas tindakan pembiayaan yang bersifat aman saat ini telah dijadikan suatu pilihan 

yang menarik bagi seorang peminjam. Merek di dalam bidang dagang adalah bagi dari hak 

kekayaan intelektual yang telah diakui baik lebih sering menari dibandingkan dengan jenis-

jenis jaminan lainnya, karena pada kredit biasanya terdapat resiko yang rendah, yang dapat 

menghasilkan suatu biaya yang lebih rendah juga pembiayaan. Dan biasannya perjanjian 

merek dagang dapat memungkinkan seorang peminjam untuk melakukan pengamanan 

pembiayaan tanpa adanya pengubahan kepada struktur modalnya.”27 

 

3.2. Persyaratan dan Eksekusi Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan 
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Bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

mengandung risiko, sehingga Bank harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan 

sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi utangnya yang didapat 

berdasarkan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan 

prospeknya tersebut merupakan makna jaminan pemberian kredit dan pembiayaan dalam 

perspektif perbankan sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan. 

Jaminan tambahan dalam UU Perbankan merupakan definisi dari agunan sebagaimana 

Pasal 1 angka 23 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa agunan ialah jaminan tambahan 

yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Makna agunan sebagai jaminan tambahan tersebut 

juga terdapat dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (UU Perbankan 

Syariah) bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun 

benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau 

UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. 

Dari kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa makna jaminan tambahan tersebut 

sama dengan makna agunan. Namun, dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, 

makna agunan sebagai jaminan tambahan tersebut terbagi lagi menjadi 2 macam yaitu 

agunan pokok (agunan  yang  berupa  barang,  proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan 

kredit yang bersangkutan) dan agunan tambahan (agunan berupa barang yang tidak 

berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai). Sehingga, konsep agunan sebagai jaminan 

tambahan dalam UU Perbankan menjadi tidak konsisten. 

Dapat disimpulkan bahwa jaminan pokok atau first way out yaitu sumber pengembalian 

utama yang diperoleh dari pendapatan usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut. 

Sedangkan, jaminan tambahannya atau second way out yaitu berasal dari agunan yang berupa 

jaminan kebendaan yang objeknya benda milik debitur maupun jaminan perorangan yang 

berupa kesanggupan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban debitur yang berkaitan atau 

tidak berkaitan langsung dengan barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit 

atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. 

Dalam hal ini, hak merek hanya sebagai jaminan tambahan yang tidak berkaitan langsung 

dengan sesuatu (proyek atau prospek  usaha)  atau  benda  yang dibiayai dengan kredit yang 

telah dimohonkan dan tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai jaminan pokok. Sebagai 

contoh, Nasabah mengajukan permohonan penambahan modal guna mengembangkan usaha 

pabrik sepatu merek ‘Y’. Hak merek sepatu ‘Y’ tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai 

jaminan pokok, sebab jika mengacu pada konsep UU Perbankan dan mengingat orientasi 

bank dalam UU Perbankan bukan collateral oriented melainkan lebih mengutamakan feasibility 

dari proyek atau usaha nasabah, serta seperti yang dikemukakan Sutan Remy S., maka first 

way out atau jaminan pokoknya yakni sumber pengembalian yang diperoleh dari pendapatan 

usaha pabrik sepatu merek ‘Y’ yang dibiayai dengan kredit tersebut. Sedangkan, hak merek 

sepatu ‘Y’ yang telah didaftarkan dan dibuktikan dengan sertifikat hak merek dapat 

diserahkan kepada bank sebagai jaminan tambahan untuk diikat dengan suatu lembaga 



jaminan agar bank mempunyai hak kebendaan dan mempunyai hak preferensi. Hak merek 

yang dijadikan jaminan tambahan atau second way out tersebut sebagai sumber pengembalian 

apabila first way out mengalami kegagalan. Sumber pengembalian tersebut diperoleh dari 

hasil penjualan agunan, yang dalam hal ini hak merek. 

Terhadap permohonan pemberian kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada pihak 

bank, calon debitur disyaratkan oleh bank untuk melakukan penyerahan suatu jaminan 

kepadanya dan bahkan seringkali disyaratkan untuk memberikan suatu jaminan tambahan 

kredit karena sebab tertentu. Apabila merek hendak dijadikan jaminan, maka seharusnya 

merek termasuk dalam jaminan yang bersifat kebendaan. Hal ini karena merek memiliki sifat-

sifat yang terdapat dalam hak jaminan kebendaan seperti: 

1. merek merupakan kepunyaan atau hak milik pribadi pemilik merek; 

2. mempunyai nilai ekonomis; 

3. dapat dialihkan atau dipindah tangankan; 

4. memiliki sifat droit de suite yakni mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. 

Penilaian dari segi hukum atas jaminan kredit adalah penilaian untuk mengetahui 

apakah merek tersebut telah memenuhi syarat-syarat yuridis dan sejauh mana merek tersebut 

layak atau tidak layak dari segi hukum agar dapat diterima sebagai objek jaminan kredit 

dengan merujuk ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait. Aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan agar suatu merek memenuhi syarat-syarat yuridis sebagai objek jaminan 

utang yang baik, yaitu antara lain: 

Pertama, suatu merek dapat dijaminkan apabila merek tersebut telah mempunyai hak. 

Pada sistem konstitutif yang dianut UU Merek dan Indikasi Geografis, hak baru akan lahir bila 

telah dilakukannya pendaftaran oleh si pemegang, sebab apabila suatu merek tidak dilakukan 

pendaftaran dan tidak diumumkan maka tidak akan lahir apa yang disebut dengan hak 

kebendaan. Sehingga, merek tersebut tidak dapat dipertahankan terhadap setiap orang, tidak 

lahirnya asas droit de suite, tidak adanya hak preference.28 Hak atas merek dapat diperoleh 

dengan syarat dan tata cara berdasarkan ketentuan Pasal 4 hingga 8 UU Merek dan Indikasi 

Geografis, yaitu dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh 

Pemohon  atau  Kuasanya  kepada  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia 

(Kemenkumham) secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia yang 

mencantumkan: 

a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar; 

b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa; 

c. Tanggal Penerimaan; 

d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal 

Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; 

e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika 

Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa 

asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam 

bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan 
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angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam 

ejaan Latin; 

f. nomor dan tanggal pendaftaran; 

g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan 

h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek. 

Ketiga, merek yang akan dijaminkan haruslah masih dalam jangka waktu perlindungan 

selama masa pemberian kredit tersebut, sehingga bank perlu memerhatikan kapan jangka 

waktu perlindungan merek yang bersangkutan berakhir, walaupun hak merek yang terdaftar 

tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yaitu untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan sebagaimana Pasal 35 UU Merek dan Indikasi 

Geografis. Mengingat perpanjangan hanya dapat disetujui jika merek tersebut masih 

digunakan pada barang atau jasa sebagaimana yang telah dicantumkan dalam sertifikat merek 

yang bersangkutan dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan/atau 

diperdagangkan (Pasal 36 UU Merek dan Indikasi Geografis). Permohonan perpanjangan 

dapat diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu 

perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dan masih dapat diperpanjang dalam jangka 

waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar 

tersebut namun dikenai denda sebesar biaya perpanjangan. Jika bank mengabaikan kapan 

jangka waktu perlindungan merek tersebut berakhir, maka tentu akan menimbulkan risiko 

bagi pihak Bank, sebab jika dalam masa kredit atau pembiayaan yang diberikan bank kepada 

debitur belum jatuh tempo, sedangkan jangka waktu perlindungan merek yang bersangkutan 

telah berakhir dan tidak dilakukan atau telah lewat waktunya untuk dilakukan perpanjangan 

oleh pemiliknya atau bahkan tidak dapat dilakukan perpanjangan dikarenakan tidak 

memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 UU Merek dan Indikasi Geografis, maka hak merek yang 

bersangkutan menjadi berakhir, sehingga berakibat hukum perjanjian jaminannya turut 

berakhir dan Bank yang semula berkedudukan sebagai kreditor preferen dapat berubah 

menjadi kreditor konkuren. 

Keempat, suatu objek jaminan kredit sering pula mempunyai keadaan yang 

berpotensi sengketa. Secara umum sengketa yang dapat melekat pada suatu jaminan kredit 

dapat berupa telah adanya pembebanan utang lain atas objek jaminan kredit dan objek jaminan 

kredit mungkin pula terkait dengan suatu sengketa yang mempunyai segi hukum yang dapat 

mengakibatkan kesulitan bagi bank di kemudian hari dalam mencairkannya pada saat 

debitur cedera janji. Mengingat hak merek dapat dibatalkan sewaktu-waktu sebagaimana 

Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, 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 atau 

keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti dan/atau 

penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Dengan 

demikian, hak merek yang akan dijaminkan haruslah hak merek yang bebas dari ikatan 

jaminan dengan pihak lain dan tidak sedang dalam persengketaan dengan pihak ketiga.  

Mengingat hak merek merupakan benda bergerak yang tak berwujud dan 

mengingat objek jaminan fidusia maupun gadai, serta dalam prakteknya yang pernah 

menerima merek sebagai jaminan tambahan yaitu Bank BNI yang menerima merek sebagai 

objek jaminan fidusia dan Bank Muamalat yang menerima merek sebagai objek jaminan 



gadai, maka hak atas merek memiliki kemungkinan untuk dilakukan pembebanan dengan 

lembaga jaminan fidusia maupun lembaga jaminan gadai. 

Apabila merek tersebut dibebani dengan lembaga jaminan fidusia, maka ketentuan 

yang berkenaan dengan tata cara pengikatan objek jaminan utang haruslah mengikuti UU 

Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Lahirnya jaminan 

fidusia tersebut menimbulkan adanya pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan 

kepercayaan melalui penyerahannya yang secara constitutum possessorium, artinya hak atas 

merek yang dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur. Namun, 

kepemilikan dalam jaminan fidusia bukan dalam arti pengalihan “kepemilikan” yang 

sesungguhnya sebagaimana makna “levering” pada Pasal 528 BW, akan tetapi yang dimaksud 

para pihak ialah benda yang bersangkutan dijadikan sebagai objek jaminan, tidak bermaksud 

untuk melakukan pengalihan benda seperti perjanjian jual beli. Dengan demikian, hak merek 

yang dijaminkan tersebut tetap dalam penguasaan debitur dan dapat digunakan oleh debitur 

dalam rangka menjalankan usahanya, yang dalam hal ini sebagai pemilik hak atas merek. 

Sedangkan, apabila merek  tersebut  dibebani  dengan  lembaga  jaminan gadai, 

maka ketentuan yang berkenaan dengan tata cara pengikatan objek jaminan utang haruslah 

mengikuti ketentuan pada Bab XX tentang Gadai, Buku Kedua BW. Sebagai syarat sahnya 

gadai, benda bergerak yang dijadikan objek jaminan gadai harus dikeluarkan dari 

penguasaan pemberi gadai, yang caranya dilakukan menurut wujud dari masing-masing 

benda bergerak tersebut Pasal 1152 ayat (1) BW, Pasal 1152 bis BW, dan Pasal 1153 BW. 

Mengingat hak merek merupakan benda bergerak yang tak berwujud, maka yang diserahkan 

kepada kreditur atau penerima gadai ialah bukti kepemilikan hak atas merek yakni Sertifikat 

Hak atas Merek yang bersangkutan. penyerahan sertifikat tersebut sebagai prinsip kehati- 

hatian bank serta menjamin posisi kreditur dari risiko kerugian, karena dengan penyerahan 

sertifikat hak atas merek tersebut pemilik hak atas merek tidak bisa dengan mudah 

mengalihkan merek tersebut kepada pihak lain mengingat Pasal   41 ayat (4) UU Merek dan 

Indikasi Geografis beserta penjelasannya menyebutkan bahwa permohonan pengalihan hak 

atas merek harus disertai dengan dokumen pendukung yakni sertifikat hak atas merek dan 

bukti lain yang mendukung kepemilikan hak tersebut. 

Tata cara mengenai eksekusi atas objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai 

dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Adapun 3 (tiga) cara eksekusi atas hak merek yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia apabila pemberi fidusia atau debitur cedera janji sebagaimana 

ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, yakni: 

1. Pelaksanaan titel eksekutorial 

Adanya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA” dalam sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur 

dalam ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Tentunya, yang demikian itu dapat 

menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena pelaksanaan dari suatu grosse akta atau titel 

eksekutorial Sertfikat Jaminan Fidusia sama dengan cara pelaksanaan suatu perkara perdata 

dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pihak kreditur 

tidak perlu melakukan pengajuan gugatan seperti dalam perkara perdata biasa.29 
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Apabila pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia didasarkan atas Pasal 29 ayat (1) 

huruf a yakni berdasarkan titel eksekutorial atau grosse Sertifikat Jaminan Fidusia, maka 

prosedur pelaksanannya harus melalui suatu keputusan pengadilan yaitu sebagaimana 

ketentuan Pasal 196 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), kreditur harus melakukan 

pengajuan permohonan pada Ketua Pengadilan Negeri supaya dilaksanakan eksekusi terhadap 

benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Selanjutnya, Ketua 

Pengadilan Negeri memanggil pemberi fidusia atau debitur dan memerintah supaya pemberi 

fidusia atau debitur segera memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Apabila waktu 

yang ditentukan Ketua Pengadilan Negeri tersebut telah lampau dan pemberi fidusia atau 

debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka berdasarkan Pasal 197 HIR, 

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memberikan perintah pada juru sita untuk 

melakukan sita atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut. Eksekusi dilaksanakan 

melalui penjualan benda jaminan di muka umum (secara lelang) atau melalui cara yang 

dianggap baik oleh Ketua Pengadilan (Pasal 200 HIR). 

2. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan penjualan benda yang menjadi objek jaminan          

fidusia          melalui          pelelangan          umum. 

Sebagaimana Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, penerima fidusia memiliki hak untuk 

menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri jika debitur 

cidera janji. Penjualan atas kekuasaan sendiri tersebut sama halnya dengan menjual 

berdasarkan parate eksekusi dan tidak berdasarkan atas titel eksekutorial.30 Ini berarti, 

eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa meminta bantuan juru sita 

atau Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, melainkan melalui bantuan Kantor Lelang 

dengan menjual secara lelang atau umum terhadap benda yang dijadikan objek jaminan 

fidusia guna mengambil pelunasan piutang yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut. 

3. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan penjualan di bawah tangan 

Selain eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia berdasarkan parate 

eksekusi yang melalui pelangan umum, dimungkinkan pula melakukan eksekusi dengan cara 

penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan fidusia 

dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan Pasal 29 ayat 

(2) UU Jaminan Fidusia yaitu: 

a. Pelaksanaannya didasarkan atas kesepakatan antara pemberi fidusia dan 

penerima fidusia; 

b. melalui cara tersebut dapat diperoleh harga yang tertinggi atau harga yang 

lebih menguntungkan para pihak; 

c. pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilaksanakan setelah lewat 1 (satu) 

bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima 

fidusia pada pihak-pihak yang berkepentingan; dan 

d. pengumuman dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar 

yang beredar di daerah yang bersangkutan. 

Sedangkan, tata cara eksekusi terhadap hak merek yang dibebani lembaga jaminan 

gadai dapat dilakukan menurut cara dan ketentuan sebagai berikut: 
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1. Pelaksanaan eksekusi melalui penjualan atas barang gadai berdasarkan kekuasaan 

sendiri (parate eksekusi) berdasarkan Pasal 1155 BW. 

Ketentuan Pasal 1155 ayat (1) BW tersebut memberikan wewenang pada kreditur atau 

penerima gadai untuk melakukan penjualan atas benda yang digadaikan di depan umum 

melalui pelelangan umum menurut kebiasaan setempat dan syarat-syarat yang lazim berlaku 

apabila debitur atau pemberi gadai benar-benar telah cidera  janji,  setelah  lewatnya  tenggang  

waktu  yang telah ditetapkan atau setelah diberikannya peringatan (somasi) untuk melunasi 

utangnya apabila perjanjian tersebut tidak ditentukan mengenai tenggang waktunya. Hak 

untuk melakukan penjualan atas barang gadai berdasarkan kekuasaan sendiri (parate 

eksekusi) tersebut diberikan oleh undang-undang, tanpa adanya titel eksekutorial. Pemegang 

gadai menjual barang gadai seakan-akan seperti menjual barangnya sendiri dalam rangka 

mengambil pelunasan piutangnya. Penjualan yang dilakukan penerima gadai tersebut tanpa 

perantaraan Pengadilan, tanpa memerlukan bantuan juru sita dan tanpa adanya penyitaan. 

Selain itu, terdapat pengecualian apabila barang gadai tersebut berupa barang-barang 

perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, dimana 

berdasarkan Pasal 1155 ayat (2) BW cara eksekusinya dengan dilakukan penjualan di pasar 

atau di bursa efek ditempat dimana penerima gadai tinggal dan dengan syarat perantaraan 2 

(dua) orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang tersebut. 

2.  Pelaksanaan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan 

Menurut Yahya Harahap, apabila berpedoman secara analog dengan Pasal 20 UU Hak 

Tanggungan, maka dimungkinkan penjualan objek barang gadai melalui penjualan di bawah 

tangan, asalkan telah terdapat kesepakatan antara pemberi gadai dan penerima gadai yang 

dibuat setelah terjadinya wanprestasi, karena yang dilarang dalam Pasal 1155 BW adalah 

kesepakatan penjualan di bawah tangan yang dituangkan dalam perjanjian gadai. Oleh 

karena itu, apabila kesepakatan tersebut dibuat setelah terjadi wanprestasi, dapat dibenarkan 

dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Hak 

Tanggungan.31 

3. Pelaksanaan eksekusi dengan melalui izin Hakim berdasarkan Pasal 1156 BW. Di 

samping hak untuk menjual sendiri yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1155 BW, dalam 

hal debitur atau pemberi gadai wanprestasi, penerima gadai masih dapat menempuh jalan 

penyelesaian yang lain sebagaimana Pasal 1156 yaitu:32 

a) Memohon supaya Hakim menentukan cara penjualan benda yang 

menjadi objek jaminan gadai. Hal ini diperlukan guna menjaga agar 

barang gadai menghasilkan uang sebanyak mungkin, sebab kreditur 

atau penerima gadai mempunyai kepentingan agar harga jual paling 

tidak dapat menutup jumlah piutangnya; atau 

b) Memohon supaya Hakim memberikan izin pada penerima gadai 

untuk membeli sendiri barang gadai dengan harga yang ditetapkan 

oleh Hakim jika hal tersebut lebih terasa bermanfaat dalam hal barang 

gadai turun sekali nilainya, sehingga apabila dilakukan melalui 
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32 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. h.140. 



penjualan di muka umum malah akan dapat merugikan kedua belah 

pihak. Dalam hal ini, tidak perlu ada kekhawatiran terhadap 

kecurangan penerima gadai, karena Hakim yang memberikan 

keputusan, baik mengenai dikabulkan atau tidaknya maupun 

harganya. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Karakteristik jaminan tambahan pada perbankan ialah agunan yang berupa 

jaminan kebendaan yang objeknya benda milik debitur maupun jaminan 

perorangan yang berupa kesanggupan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban 

debitur yang berkaitan atau tidak berkaitan langsung dengan barang, proyek atau 

hak tagih yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank.  

Suatu hak merek dinilai layak sebagai jaminan yang baik dan dapat diterima bank 

sebagai objek jaminan kredit, apabila merek tersebut telah memenuhi syarat 

yuridis dan syarat ekonomis. Syarat yuridis yaitu antara lain merek tersebut telah 

didaftarkan haknya ke Kemenkumham untuk memperoleh sertifikat hak atas 

merek sebagai bukti kepemilikan; hak merek tersebut masih dalam jangka waktu 

perlindungan selama masa pemberian kredit; hak merek tersebut merupakan milik 

debitur sendiri; tidak sedang dalam persengketaan dengan pihak ketiga; dan bebas 

dari ikatan jaminan dengan pihak lain. Syarat ekonomis yaitu antara lain merek 

tersebut haruslah mudah dipindahtangankan ataupun dialihkan kepemilikannya 

pada pihak lain; nilai ekonomi pada hak merek haruslah stabil dan akan lebih baik 

jika dapat meningkat di kemudian hari; merek yang bersangkutan memiliki 

reputasi baik dan memiliki pangsa pasar; adanya laporan keuangan perusahaan 

pemilik hak atas merek untuk mengetahui mempunyai nilai ekonomi atau tidak. 

2) Tata cara eksekusi merek sebagai jaminan tambahan yang dibebani dengan 

lembaga jaminan fidusia dapat mengikuti ketentuan dalam Pasal 29 UU Jaminan 

Fidusia dan tata cara eksekusi merek sebagai jaminan tambahan yang dibebani 

dengan lembaga jaminan gadai dapat mengikuti ketentuan dalam Pasal 1155 dan 

1156 BW. Hal tersebut dapat dilakukan selama hak merek yang dijaminkan tersebut 

diikat secara sempurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, sehingga bank mempunyai hak kebendaan dan mempunyai hak yang 

didahulukan dari kreditur lain untuk memperoleh pelunasan kredit dari hasil 

penjualan (pencairan) objek jaminan  

Saran 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik saran sebagai berikut : 

1) Kepada Dewan Legislatif dan para Menteri diharapkan dapat membuat peraturan 

yang lebih jelas dan selaras agar tidak ada kesamaran serta perbedaan penafsiran 

peraturan. 

2) Kepada masyarakat diharapkan turut aktif dalam mengontrol Peraturan yang 



dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesemena-menaan dalam 

mengeluarkan berbagai aturan agar tidak terjadi kesamaran dalam peraturan yang 

satu dengan yang lainnya. 
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