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PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC 2014) ialah hak eksklusif
Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif merupakan hak
yang dimiliki Pencipta berupa hak moral dan hak ekonomi untuk dimanfaatkan dan
dinikmati.
Lagu dan/atau musik dengan teks atau tanpa teks menjadi salah satu ciptaan
yang dilindungi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014.
Karya Cipta lagu terkait hak ekonomi diatur pada Pasal 58 ayat (2) UUHC 2014
bahwa perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus
berlangsung 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia terhitung
mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Bagi ciptaan yang telah melewati masa
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berlaku perlindungan Hak Cipta maka ciptaan tersebut telah menjadi Public
Domain.
Berdasarkan keterangan dari PT Makananku Enak yang diwakili oleh Bapak
Kuncoro Dono, S.E., selaku Direktur PT Makananku Enak menghadap Yustisia
Law Firm untuk memberikan pendapat hukum terhadap kasus yang bersangkutan,
bahwa jingle iklan produk PT Makananku Enak yang berjudul “Suka Makan
Ayam” diduga melanggar hak cipta. Hal ini dikarenakan jingle “Suka Makan
Ayam” yang digunakan untuk mempromosikan produk cepat saji dari PT
Makananku Enak. Jingle tersebut merupakan hasil modifikasi lagu “Nina Suka
Bobo” ciptaan Sang Saka yang telah meninggal pada tahun 1943. Dugaan
pelanggaran Hak Cipta tersebut disebabkan oleh adanya kesamaan jingle iklan
produk “Suka Makan Ayam” terhadap nada lagu “Nina Suka Bobo” serta telah
dilakukan promosi melalui platform media. Latar belakang permasalahan tersebut
yang

mendorong

kami

untuk

menjelaskan

tentang

batasan

mengenai

pengaransemenan ulang terhadap lagu yang telah melewati batas waktu
perlindungan Hak Cipta.
II. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang
dapat dibahas yaitu:
1. Bagaimanakah status hukum Hak Cipta atas lagu “Nina Suka Bobo” yang
telah melewati batas waktu perlindungan Hak Cipta?
2. Apakah lagu yang telah melewati batas waktu perlindungan Hak Cipta dapat
dimodifikasi dalam suatu ciptaan dan digunakan secara komersial?
ASUMSI DAN BATASAN
1. Legal opinion ini disusun dan ditujukan semata-mata untuk mengikuti
Kompetisi Legal Writing Competition ALSA LC UGM 2021. Apabila
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terjadi pengungkapan Legal Opinion ini terhadap pihak ketiga, Kami tidak
bertanggung jawab kepada pihak ketiga tersebut;
2. Salinan dari dokumen pendukung terkait adalah sesuai keasliannya dengan
dokumen aslinya dan bahwa memuat keterangan yang benar;
3. Bahwa tidak terdapat dokumen lain yang menyimpang ataupun memiliki
muatan berlawanan dengan dokumen yang disebutkan diatas;
4. Bahwa Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan ketentuan hukum dan
peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat Pendapat Hukum ini dibuat,
sehingga bilamana terjadi perubahan di masa yang akan datang, Pendapat
Hukum ini menjadi tidak berlaku.
FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM
1. Bahwa lagu “Nina Suka Bobo” merupakan lagu Ciptaan Sang Saka dengan
nomor pencatatan 3001018179 dengan tanggal permohonan 15 Februari
1991.
2. Bahwa Sang Saka selaku Pencipta lagu “Nina Suka Bobo” telah meninggal
dunia pada Tahun 1943.
3. Bahwa telah terjadi pewarisan secara otomatis dari Sang Saka selaku
Pencipta kepada anaknya yakni Mario Degret sebagai Pemegang Hak Cipta.
4. Bahwa pada tanggal 7 Mei 1999, Mario Degret selaku anak dari Sang Saka
Pencipta lagu “Nina Suka Bobo” membuat perjanjian lisensi atas ciptaan
dari Sang Saka dengan jangka waktu dari tahun 1999 sampai dengan tahun
2025.
5. Bahwa perjanjian lisensi tersebut dilakukan oleh Mario Degret bersama
dengan PT. Minuman Segar yang merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang soft drink dengan jangka waktu dari tahun 1999 sampai dengan tahun
2025.
6. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021, pihak dari PT Makananku Enak menemui
seorang produser bernama Anthony Kawang untuk memproduksi karya
musik guna menjadi jingle iklan yang akan disiarkan di berbagai media
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seperti televisi nasional, radio, serta media digital seperti YouTube, dan
streaming platform lainnya.
7. Bahwa dalam memproduksi jingle iklan milik PT Makananku Enak,
Anthony Kawang selaku produser musik menggunakan teknik ATM
(Amati, Tiru, dan Modifikasi) terhadap lagu “Nina Suka Bobo” sebagai
inspirasi dalam membuat jingle iklan tersebut dengan mengganti lirik lagu
“Nina Suka Bobo” dan menghasilkan jingle berjudul “Suka Makan Ayam”.
8. Bahwa Anthony Kawang mengetahui lagu “Nina Suka Bobo” telah
melewati masa perlindungan Hak Cipta atas dasar Pencipta lagu tersebut
telah meninggal sejak tahun 1943.
9. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, jingle iklan milik PT Makananku Enak
mulai ditayangkan di berbagai televisi nasional, radio, dan platform digital
seperti YouTube, Spotify, dan lainnya.
10. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, Alexander Degret yang mengaku
sebagai ahli waris dari Sang Saka mengugat PT Makananku Enak ke
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap jingle iklan yang mirip dengan
lagu “Nina Suka Bobo”.
ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM
1. Status karya cipta yang melewati batas waktu perlindungan Hak Cipta.
2. Kebolehan dan batasan dalam penggunaan sebuah ciptaan Public Domain
oleh pihak tertentu.
3. Status perjanjian lisensi ciptaan yang melewati batas waktu perlindungan.
4. Penggunaan karya cipta lagu yang melewati batas waktu perlindungan Hak
Cipta sebagai iklan produk yang bersifat komersil.
5. Keberlakuan pengalihan hak ekonomi atas suatu ciptaan yang telah
melewati batas waktu perlindungan Hak Cipta melalui perjanjian lisensi.
DASAR HUKUM
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia;
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah
Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia 3217, Sekretariat Negara, Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia 5599, Sekretariat Negara, Jakarta;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
3872, Sekretariat Negara, Jakarta.
PENDAPAT HUKUM

1.

Status hukum Hak Cipta atas lagu “Nina Suka Bobo” yang telah
melewati batas waktu perlindungan Hak Cipta
1.1

Masa Perlindungan Hak Cipta
Lagu dan musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi dalam

UUHC 2014. Perlindungan atas lagu sebagai karya cipta dalam UUHC 2014
sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf d berlaku
selama hidup Pencipta dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun
setelah Pencipta meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara
implisit menjelaskan bahwa suatu karya cipta tidak dapat digunakan dan
dimanfaatkan secara ekonomis apabila perlindungan atas karya cipta
tersebut telah melebihi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.1 Adapun dalam batasan waktu perlindungan Hak Cipta telah
mengalami beberapa perubahan sejak diundangkannya undang-undang

1

. H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property
Rights) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). h. 262
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mengenai Hak Cipta pada tahun 1982. Dalam ketentuan UUHC tahun 1982,
batasan waktu berlaku perlindungan suatu karya cipta dalam hal ini karya
cipta lagu apabila Pencipta meninggal dunia yakni selama 25 (dua puluh
lima) tahun setelah Pencipta meninggal dunia dan diubah menjadi 50 (lima
puluh) tahun pada UUHC 1987, UUHC 1997, dan UUHC 2002. Pada
ketentuan UUHC 2014 batas waktu berlaku perlindungan Hak Cipta diatur
selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
Di Indonesia, suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat
diberlakukan secara surut, artinya perlindungan terhadap suatu karya cipta
mulai berlaku dan diberikan perlindungan setelah diundangkan undangundang mengenai Hak Cipta sejak tahun 1982. Maka atas dasar tersebut,
suatu ciptaan yang dihasilkan sebelum diberlakukannya undang-undang
yang mengatur mengenai Hak Cipta belum dapat diberikan perlindungan
terkecuali ciptaan tersebut didaftarkan setelah undang-undang mengenai
Hak Cipta diberlakukan. Namun hal ini tetap harus mengikuti ketentuan
yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan bahwa adanya batas
waktu berlakunya perlindungan Hak Cipta terhadap suatu ciptaan.
Dalam hal suatu karya cipta lagu yang telah melewati batas waktu
perlindungan Hak Cipta maka lagu tersebut telah menjadi Public Domain.
Public Domain terhadap suatu karya cipta menyebabkan hilangnya
eksklusifitas yang dimiliki oleh Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta
dalam memanfaatkan ciptaan tersebut secara ekonomis. Hak eksklusif
dalam Hak Cipta terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi.2 Dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Cipta, hak
moral akan melekat secara abadi dalam diri Pencipta selama ciptaan tersebut
masih ada dan dikenal oleh masyarakat. Adanya hak moral dalam suatu
karya cipta menimbulkan hak bagi Pencipta untuk mencantumkan atau tidak
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Chazawi, H. Adami, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Cet.
1, (Malang: Media Nusa Creative, 2019), h.20
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mencantumkan namanya pada salinan yang berhubungan dengan
ciptaannya.3
Berdasarkan kasus tersebut, jingle PT Makananku Enak yang
berjudul “Suka Makan Ayam” yang memodifikasi lagu “Nina Suka Bobo”
tidak melanggar Hak Cipta karena masa perlindungan Hak Ciptanya sudah
habis apabila ditinjau dari Pasal 58 UUHC 2014 yakni berakhir pada tahun
2013. Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari penyiaran jingle “Suka
Makan Ayam” sepenuhnya menjadi hak dari PT Makananku Enak.
1.2

Kedudukan lisensi pada ciptaan yang telah melewati batas

waktu perlindungan Hak Cipta
Secara dasar, prinsip dari suatu lisensi yakni Pertama, adanya izin
yang diberikan pemegang hak; Kedua, izin yang diberikan dalam bentuk
perjanjian; Ketiga, izin pemberian hak untuk manfaat ekonomi; Keempat,
izin yang diberikan untuk hak perlindungan; dan kelima, izin dikaitkan
dengan waktu dan syarat tertentu.4 Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2)
UUHC 2014 Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak
Cipta dan hak terkait. Dalam hal ini, suatu perjanjian lisensi tidak dapat
melebihi jangka waktu perlindungan Hak Cipta sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf d UUHC 2014 bahwa lagu dan/atau
musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus
berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal
dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Adanya perjanjian lisensi terhadap karya cipta atas lagu yang
digunakan untuk dimodifikasi dalam jingle iklan produk pada kasus ini
3
4

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Nugroho, Eko Rial, and Wahyu Priyanka NP. "Tanggung Gugat Pemegang Hak
Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta." JIPRO:
Journal of Intellectual Property 1, no. 1 (2019): 23-37. h. 30
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perlu ditinjau kembali mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur
dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
mengenai sebab yang halal yakni tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Dalam hal adanya suatu perjanjian lisensi yang
digunakan untuk kembali memanfaatkan suatu ciptaan yang telah melewati
batas waktu berlaku perlindungan Hak Cipta secara ekonomis dapat
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UUHC 2014
yang menegaskan bahwa perjanjian lisensi tidak dapat melebihi dari batas
waktu perlindungan Hak Cipta.
Berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori maka aturan yang
digunakan dalam melakukan perjanjian lisensi dapat dikesampingkan
dengan hukum yang baru (lex posterior). Dengan demikian, maka segala
bentuk perbuatan hukum yang dilakukan dan mengakibatkan sengketa
setelahnya mengharuskan adanya kepatuhan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku saat ini.
2.

Penggunaan secara komersial jingle iklan produk hasil dari karya cipta
lagu yang telah melewati batas waktu perlindungan Hak Cipta
Jingle Iklan Produk yang dihasilkan dari modifikasi atas karya cipta
lagu yang telah dianggap sebagai Public Domain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, akan menjadi suatu ciptaan baru yang dapat
dilindungi sebagai Hak Cipta. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan
status Hak Cipta menjadi Public Domain yang terjadi dikarenakan batas
waktu perlindungan Hak Cipta telah melebihi dari 70 (tujuh puluh) tahun
setelah Pencipta meninggal dunia.5 Namun perlu diketahui bahwa hak moral
Pencipta masih tetap melekat selama lagu tersebut tetap eksis di masyarakat
dan sudah seharusnya untuk mencantumkan nama atau credit atas ciptaan
tersebut pada jingle atau ciptaan yang memasukkan lagu tersebut baik lirik,

5

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
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nada dan atau elemen lainnya yang memiliki kesamaan dengan lagu yang
masih eksis meskipun telah menjadi Public Domain.
PENUTUP
I.

Kesimpulan
Perlindungan terhadap lagu sebagai karya cipta diatur dalam UUHC 2014

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun sejak
pencipta meninggal dunia dihitung dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Ketentuan tersebut menafsirkan bahwa setelah lewat dari 70 tahun maka sebuah
karya sudah menjadi public domain. Ciptaan yang sudah menjadi public domain
sudah tidak memiliki hak ekonomi yang dapat memberikan keuntungan secara
materiil bagi Pencipta maupun pemegang Hak Cipta. Public domain dalam Hak
Cipta memberikan hilangnya eksklusifitas terhadap suatu kebebasan dalam
memonopoli ciptaan yang bersifat ekonomis. Suatu karya cipta yang memodifikasi
ciptaan yang telah menjadi public domain menimbulkan adanya unsur ciptaan baru
terhadap karangan atau ciptaan hasil modifikasi tersebut. Maka dari itu, gugatan
terhadap PT Makananku Enak oleh Alexander Degret selaku pemegang Hak Cipta
atas karya cipta lagu “Nina Suka Bobo” tidaklah berdasar pada ketentuan hukum
yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dari keabsahan perjanjian lisensi
yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta mengenai pemenuhan syarat obyektif dari
suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Adanya pertentangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
menimbulkan suatu perjanjian menjadi Batal Demi Hukum atau perjanjian tersebut
dianggap tidak pernah ada sejak awal.
II.

Rekomendasi
Berdasarkan uraian setiap permasalahan dan isu hukum yang terjadi pada

PT Makananku Enak, kami merekomendasikan beberapa upaya hukum yang dapat
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dilakukan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan Alexander Degret
sebagai Pemegang Hak Cipta Lagu “Nina Suka Bobo”, yaitu :
1. PT Makananku Enak dapat mengajukan permohonan mediasi sebelum
memasuki pokok perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam sengketa
Hak Cipta ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa.6
Dalam tahap mediasi, PT Makananku Enak dapat memberikan pernyataan
bahwa jingle lagu “Suka Makan Ayam” milik PT Makananku Enak secara
sah tidak menimbulkan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM. PT
Makananku Enak dapat memberikan penawaran terkait “Tanggung Jawab
Moral” dengan membuat surat permohonan maaf atas kelalaian Pencipta
jingle “Suka Makan Ayam” karena tidak meminta izin sebelum melakukan
modifikasi pada lagu “Nina Suka Bobo” serta memulai itikad baik menjalin
komunikasi dengan Pemegang Hak Cipta untuk memberi moral binding
kepada Pemegang Hak Cipta sebagai bentuk permintaan maaf.

6

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
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Tinjauan Yuridis dan Validitas Force Majeure (overmacht) Serta Perlindungan
Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan di Kala Pandemi
I Made Suwandana Putra
Fakultas Hukum (ALSA LC) Universitas Udayana

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pandemi virus corona (Covid-19) masih menghantui khususnya Indonesia.
Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian
meningkat. Dikutip dari laman resmi kemkes.go.id, hingga Rabu (1/4/2020), jumlah
kasus positif Covid-19 mencapai 1.677. Diikuti pula dengan pasien dinyatakan
sembuh sebanyak 103 dan 157 pasien lainnya meninggal dunia.1 Pandemi telah
melumpuhkan

hampir

seluruh

aspek

kehidupan,

khususnya

pada

perihal

keberlangsungan tenaga kerja dalam suatu perusahaan.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan Pasal (1) Angka 1, Ketenagakerjaan2 adalah segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa
kerja. Pada dasarnya setiap pekerja mendapatkan hak perlindungan hukum yang sama
tanpa memandang jabatan. Keadaan pandemi pada dewasa ini memang merupakan
bencana, sebagaimana pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional3. keadaan pandemi seperti sekarang ini
acap kali digunakan sebagai dalil perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan
1

Tantiya Nimas Nuraini, Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia hingga Terbit Keppres Darurat

Kesehatan,

https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-

terbit-keppres-darurat-kesehatan-kln.html?page=3, Kamis, 2 April 2020 12:05, diakses pada Rabu, 6
Oktober 2021 Pada Pukul 20.00 WITA
2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

3

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Kerja (PHK). Walau demikian jika ditinjau dari respon pemerintah, pemerintah
sendiri telah sejak lama menetapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana
seharusnya amanat dari Undang-Undang tersebut dapat menjadi perlindungan bagi
tenaga kerja yang diputus hubungan kerjanya oleh suatu perusahaan. Pemutusan
Hubungan kerja yang dilakukan dalam kuartal yang tinggi telah menimbulkan konflik
dan dilema masyarakat akan hak mereka sebagai tenaga kerja, terlebih lagi tenaga
kerja yang memang telah memiliki kontrak kerja dalam tenggang waktu maksimal.
Adapun solusi mumpuni dalam keadaan demikian adalah mengenai itikad baik antara
pihak perusahaan dengan pihak perusahaan.
Seluruh serikat tenaga kerja hingga buruh sudah seharusnya mendapatkan
kepastian hukum, perlindungan, serta perhatian kusus sebagaimana atas hak asasi
manusia pada umumnya. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang
tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.4 selain itu terdapat juga
perlindungan atau dasar hukum yang mengatur mengenai ketenagakerjaan,
diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sesudah amandemen Pasal 28D Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja5. Seperti
pemaparan diatas, terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Acap kali suatu

perusahaan memberhentikan tenaga kerjanya tanpa memenuhi hak pengupahan
pesangon dengan dalil merupakan keputusan force majeure di kala pandemi Covid-19.
Berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
("UUK"), pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan oleh inisiatif
perusahaan, harus mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial (ps.151 (3) UUK); untuk sementara hingga lembaga ini dibentuk,
fungsi ini dijalankan oleh P4P/P4D), kecuali PHK yang disebabkan karena
pekerja/buruh yang bersangkutan berada dalam keadaan sakit keras yang
berkepanjangan,
4

melakukan

kesalahan

berat,

melakukan

perbuatan

pidana,

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
5

Jaringan

Dokumentasi

dan

Informasi

Hukum

Badan

Siber

dan

Sandi

Negara,

https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf, diakses pada Rabu,
6 Oktober 2021, Pada pukul 21.34 WITA

mengundurkan diri, meninggal, pensiun dan mangkir kerja (ps.158, 160, 162, 164,
166, 167 dan 168). Force majeure biasanya merupakan alasan yang dipakai oleh
sebuah perusahaan (ps.164 (1)) untuk mengadakan PHK.6 Force Majeure yaitu suatu
keadaan yang mana debitur (perusahaan)7 terdapat halangan untuk melaksanakan
prestasinya karena suatu keadaan yang tidak dapat terduga dan di luar kuasanya
sehingga keadaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dan
bukan merupakan itikad yang tidak baik dari perusahaan8. Meninjau dari seluruh
Undang-Undang diatas jika dikorelasikan dengan permasalahan utama yakni force

majeure sebagai dalil perusahaan dalam memberhentikan tenaga kerja, dari segi
pengaturan dan perlindungan sudah sangat jelas dan telah memuat kepentingan serta
hak-hak tenaga kerja. Namun dalam praktiknya pada perusahaan yang menjadi titik
tumpu keresahan masyarakat dan penulis.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal diatas, penulis dapat menyimpulkan dalam dua pertanyaan;
1. Bagaimana kenyataan dilapangan (suatu perusahaan) dalam memberikan hak,
kepastian hukumm serta perlindungan bagi tenaga kerja?
2. Mengapa perusahaan dapat menjadikan PHK sebaga force majeure untuk
memberhentikan tenaga kerja secara sepihak dimasa pandemi?

6

Keadaan

Memaksa/

Force

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2572/keadaan-memaksa--force-majeur/,

Majeure,
11

Agustus 2003, Diakses pada Rabu, 6 Oktober 2021, Pada pukul 22.07 WITA
7

COVID-19 SEBAGAI KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM PEMUTUSAN

HUBUNGAN KERJA, Gede Odhy Suryawiguna Robed, Fakultas Hukum Universitas Udayana, I Made
Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
8

Syamsiah, Desi. "PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT

FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID 19." Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1
(2020): 306-313.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Kenyataan dilapangan (suatu per usahaan) Dalam Member ikan Hak,
Kepastian Hukumm Ser ta Per lindungan Bagi Tenaga Ker ja
Keadaan sesungguhnya yang terjadi pada kebanyakan suatu perusahaan adalah
mengenai pengambilan keputusan sepihak yang mana hanya menyikapi kepentingan
perusahaan, kerugian perusahaan, serta menutu telinga akan keadaan tenaga kerja.
Contohnya saja pada hal yang lumrtah bilamana seseorang di PHK (Pemutusan
Hubungan Kerja) karena suatu hal yang telah diatur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan Pasal 163 Ayat (1) dan (2)9. sebagai berikut;
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
dalam hal terjadi peru-bahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan
kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha
tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak
atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
Perlindungan hukum terhadap pekerja setelah terjadinya PHK10, dimana
setelah terjadinya PHK tersebut, selain upah atau uang pesangon tersebut ada hak-hak
pekerja lain yang harus diterima oleh pekerja, yaitu;
a. Imbalan kerja (gaji, upah dan lainnya) sebagaimana yang telah diperjanjikan bila
ia telah melaksanakan kewajibannya.
b. Fasilitas dan berbagai tunjangan atau dana bantuan yang menurut perjanjian dan
akan diberikan oleh majikan atau perusahaan kepadanya.
9

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 163 Ayat (1) dan (2)

10

Erica Gita Mogi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang di PHK

Sepihak Oleh

Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”, Jurnal Lex Administratum (2017):
Vol.V No.2, hlm. 62

c. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan penghormatan yang
layak, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
d. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-kawannya, dalam
tugas dan penghasilannya masing-masing dalam angka perbandingan yang sehat.
e. Jaminan kehidupan yang wajar dan layak dari pihak majikan.
f. Jaminan perlindungan dan keselamatan diri dan kepentingannya selama
hubungan kerja berlangsung.
Berdasarkan pasal dan beberapa ketentuan tersebut kita lihat saja pada
keadaan publik yang sesungguhnya, misalnya saja pada per istiwa berdasarkan data
Kemnaker per 1 Mei 2020, dimana jumlah pekerja sektor formal yang telah
dirumahkan akibat pandemi COVID-19 telah mencapai 1.032.960 orang. Sementara,
jumlah pekerja sektor formal dan informal yang di-PHK sudah mencapai 689.998
orang. Sehingga, total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19
sebanyak 1.722.958 orang. Sebagian pekerja yang di-PHK mengaku tak mendapat
pesangon sepeser pun dariperusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya.11
2.2 PHK Pada Masa Pandemi Sebagai force majeure Untuk Member hentikan
Tenaga Ker ja Secar a Sepihak
Menurut Salim HS mendefinisikan force majeure sebagai keadaan dimana debitor
(perusahaan) tidak mampu melaksanakan prestasinya kepada kreditor (tenaga kerja),
atas dasar keadaan yang di luar kuasanya seperti keadaan yang ditimbulkan oleh alam
yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus dll. R. Setiawan juga berpendapat
mengenai pengertian tentang force majeure yang mana dia menyatakan bahwa
terjadinya keadaan yang memaksa setelah dibuatnya perjanjian sehingga debitor
(perusahaan) terhalang untuk melakukan prestasinya dimana dalam keadaan memaksa
tersebut debitor (perusahaan) tidak dapat disalahkan karena tidak dapat menduga
keadaan tersebut datang. Subekti berpendapat bahwa harus ada keadaan yang
terpenuhi sehingga keadaan tersebut dapat dikatakan memaksa, yaitu bahwa keadaan
tersebut di luar kuasa salah satu pihak yang harus memenuhi prestasinya dan pada
saat dibuatnya perjanjian tersebut tidak dapat diketahui keadaan memaksa itu akan

11

Kena PHK di Tengah Corona, Bisakah Tuntut Perusahaan?, melalui https://finance.detik.com/berita-

ekonomi-bisnis/d-5010998/kena-phk-di-tengah-corona-bisakah-tuntut-perusahaan, diakses pada Rabu 6
Oktober, Pukul 22.51 WITA

terjadi.12 Pasal 151 Ayat (1) menyebutkan bahwa PHK sebisa mungkin tidak terjadi.13
Namun, Pasal 151 Ayat (2) menyebut, jika PHK tidak dapat dihindari, pengusaha
harus memberitahukan alasannya kepada pekerja/buruh.14 Menurut Pasal 151 ayat
(1)

Undang-Undang

selanjutnya

disebut

Nomor

13

Tahun

Undang-Undang

2003

tentang

Ketenagakerjaan,

Ketenagakerjaan,

bahwa

pengusaha,

pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala
upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
Selanjutnya, pada Pasal 151 ayat (2), apabila pemutusan hubungan kerja tersebut
hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan pekerja/buruh. Hal ini
berarti tidak memperbolehkan adanya penghentian perjanjian
Menurut
perusahaan

Abdussalam,
untuk

dalam

tidak

boleh

kerja secara

sepihak.

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur
melakukan

pemutusan hubungan kerja secara

sepihak, bila pekerja atau buruh mematuhi kewajiban yang ditetapkan perjanjian
kerja.15

12

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAANBAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, Pasal 151 (1) Pengusaha,
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan
agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

14

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAANBAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, (2) Dalam hal segala upaya
telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan
hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan
pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh.
15

Prosiding National Conference on Law studies, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
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BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang
muncul dan perlu mendapat jawaban dalam legal review ini adalah terdapatnya
ketidakselarasan atau ketimpangan antara aturan hukum positif ketenagakerjaan
dengan contoh konkret kasus-kasus PHK dikala pandemi dengan dalil sebagai
tindakan force majeure serta perlindungan pemerintah yang hanya memihak pihak
suatu perusahaan.
3.2 Sar an
Melalui regulasi yang ada, peran perusahaan dalam menyediakan lapangan
pekerjaan semestinya dapat memenuhi hak-hak tenaga kerja tanpa mengeluarkan
keputusan sepihak yang hanya memberatkan tenaga kerja. Setidaknya para tenaga
kerja telah terpenuhi hak-hak dasarnya sebagaimana mestinya.
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Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Transaksi Jual Beli
Data Pribadi di Pasar Gelap Berdasarkan Hukum Positif
Indonesia
Amira Nadine Widhi dan Bryant Christoper dan Christoffer Immanuel Hutapea
Universitas Udayana

Di Indonesia, kasus kebocoran data pribadi sudah terjadi beberapa kali.
Kasus terbaru yaitu penjualan data pribadi milik Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) di forum daring bernama “raid forum”. Pada pertengahan Maret
2021, akun bernama “Kotz” yang mengunggah unggahan di forum tersebut
mengaku bahwa ia memiliki 270 juta data pengguna BPJS, mulai dari Nomor
Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, sampai surel.1
Bahkan, untuk meyakinkan calon pembeli, Kotz menyertakan 100 ribu sampel
data pribadi secara cuma-cuma.
Sebagai tindak lanjutan, Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) memanggil jajaran direksi BPJS dan melakukan langkah antisipatif
dengan memblokir tiga tautan yang diunggah oleh Kotz di forum. BPJS pun
turut menggelar investigasi internal dengan Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN). Akhirnya, pada tanggal 17 Juni 2021, tim periksa data memutuskan
akan menggugat BPJS kesehatan, Kementerian Kominfo, dan BSSN dengan
gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penguasa.2
Dalam KBBI daring, pasar gelap diartikan sebagai “pasar dengan
transaksi tanpa pengendalian harga dan kadang-kadang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan”. Biasanya, barang yang diperdagangkan
adalah barang hasil pencurian, penyelundupan, peretasan, tidak dilengkapi
perizinan untuk diperdagangkan, atau barang-barang lainnya yang melanggar
1

Kompas.com, “Kronologi Kasus Kebocoran Data WNI, Dijual 0,15 Bitcoin hingga Pemanggilan
Direksi BPJS”,
https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data-wni-dijua
l-0-15-bitcoin-hingga-pemanggilan?page=all, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021
2
Suara.com “Kominfo dan BSSN Akan Turut Digugat Dalam Kasus Kebocoran Data BPJS
Kesehatan”https://www.suara.com/tekno/2021/06/17/191004/kominfo-dan-bssn-akan-turut-digu
gat-dalam-kasus-kebocoran-data-bpjs-kesehatan?page=all, Diakses pada tanggal 27 agustus
2021.

1

suatu ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam Putusan No. 527
K/Pdt/2006, Mahkamah Agung menggunakan istilah pasar gelap untuk
menyebut suatu perdagangan yang tidak resmi.3
Pasal 1 poin 22 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan (selanjutnya disebut UU 24/2013) mendefinisikan data pribadi
sebagai “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Sedangkan, dalam Pasal 58 ayat
2, data perseorangan meliputi NIK (huruf b), nama lengkap (huruf c), alamat
sekarang (huruf s), dan lainnya. Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat
dalam Pasal 2 ayat 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP
71/2019) diartikan sebagai “penyelenggara yang diatur atau diawasi oleh
kementerian atau lembaga”.
Pasal 3 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut
Permen

Kominfo

20/2016)

menyebutkan

bahwa

privasi

merupakan

“kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak
menyatakan rahasia data pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”. Privasi dianggap sebagai suatu
kebutuhan, hak, kondisi, atau bagian dari harga diri seseorang.4 Dalam bagian
penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 19/2016), data pribadi dianggap
sebagai salah satu bagian dari hak privasi seseorang.
Menurut Pasal 79 ayat 1 UU 24/2013, data perseorangan wajib disimpan
dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara. Pasal 26 ayat 1 UU 19/2016
menerangkan

bahwa

“kecuali

ditentukan

lain

oleh

peraturan

perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik
yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan

3

Rendi Eka Yoga, “Kajian Masalah Eksistensi Pasar Gelap dalam Tinjauan Etika Bisnis dan
Hak Kekayaan Intelektual”, dalam Tugas Akhir Hukum Bisnis, Jakarta: Universitas Bakrie,
2014, hlm. 6.
4
Jeroen van den Hoven, “Information Technology, Privacy, and the Protection of Personal Data”
dalam Information Technology and Moral Philosophy yang disusun oleh Jeroen van den Hoven
dan John Weckert, New York: Cambridge University Press, 2008, hlm. 301
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orang yang bersangkutan”. Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf e PP 71/2019,
penyelenggara berkewajiban untuk melaksanakan prinsip perlindungan data
pribadi dalam pemrosesan data pribadi, yaitu meliputi pemrosesan dilakukan
dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan,
akses dan pengungkapan yang tidak sah, pengubahan atau perusakan data
pribadi, dan lainnya. Adapun sesuai dengan ayat 2, pemrosesan data pribadi
terdiri dari pengolahan dan penganalisisan (huruf b), penyebarluasan (huruf e),
dan lainnya. Lebih lanjut, menurut Pasal 14 ayat 5, “jika terjadi kegagalan
dalam perlindungan rahasia data pribadi, penyelenggara wajib memberitahukan
secara tertulis kepada pemilik data pribadi”. Dalam ayat 2 huruf g Peraturan
Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(selanjutnya disebut PP 80/2019), “pihak penyimpan data pribadi bertanggung
jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap
data pribadi tersebut”.
Sesuai dengan Pasal 15 PP 71/2019, “setiap penyelenggara wajib
menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak
relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang
bersangkutan”. Dalam Pasal 17, pemilik data pribadi dapat mengajukan
permohonan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang berada di bawah kendali penyelenggara sistem elektronik. Lebih lanjut,
menurut Pasal 16 ayat 1 huruf a, informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik dapat dihapus jika diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik
data pribadi.
Pelanggaran terhadap hak pemilik data pribadi diatur dalam Pasal 26 ayat
2 UU 19/2016 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang merasa data
pribadinya digunakan tanpa persetujuannya dapat mengajukan gugatan atas
kerugian yang ditimbulkan”. Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999), disebutkan
bahwa “setiap orang tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan
darinya”, sehingga pelanggaran atas data pribadi merupakan pelanggaran hak
asasi manusia.

3

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya adalah negara yang di
dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa
dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.5 Dalam hal perlindungan data
pribadi, Indonesia sudah sangat jelas menjaminnya serta mengakuinya sebagai
bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), seperti yang tercantum dalam Pasal 21
UU 39/1999. Pada pasal tersebut, frasa “menjadi objek penelitian” tidak hanya
diartikan penelitian secara harfiah, tetapi juga berarti pengolahan segala
sesuatu yang berhubungan dengan setiap orang tanpa persetujuan pemiliknya.
Dalam hal ini, data pribadi yang diolah tanpa adanya persetujuan dari pemilik
yang bersangkutan juga masuk ke dalam cakupan pasal ini. Sebagai penjamin
hak asasi dengan menjadi penjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelolanya,
negara telah memberikan upaya-upaya khusus. Perlindungan ini dapat terlihat
dari peraturan UU 39/1999 beserta dengan aturan-aturan turunannya.
Pada kasus BPJS tersebut, korban kasus kebocoran data–atau dalam
hal ini pemilik data pribadi, dapat melayangkan gugatan perdata atas kegagalan
perlindungan kerahasiaan miliknya, sesuai dengan Pasal 39 UU 19/2016.6
Pelanggar dapat digugat dengan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan
melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain. Pasal 1366
menyebutkan bahwa pelanggar juga bertanggung jawab untuk kerugian yang
disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.7 Penggugatan menggunakan
Pasal 1366 KUHPerdata sangat sejalan dalam kasus ini karena pada Pasal 3
UU 19/2016 tercantum bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus
menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga tanggung jawab.
Sampai saat ini, kurang lebih sudah puluhan negara dunia yang memiliki
undang-undang perlindungan data pribadi. Salah satunya adalah Inggris yang
telah mengatur perlindungan data pribadi dalam The Data Protections Act 1998.
Peraturan ini mengatur tentang suatu badan pelaksana independen, The Data
5
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/1. Diakses 26 Agustus 2021.
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Protection Commissioner, yang berwenang untuk mengawasi semua pengguna
data yang menguasai data pribadi. Selain itu, berdasarkan undang-undang
yang sama, pemilik data pribadi bisa meminta informasi tentang pengolahan
data miliknya dan untuk mencegah beberapa jenis pengolahan data yang
dianggap dapat membahayakan kepentingannya.8
Di Indonesia sendiri, data pribadi sejatinya sudah diatur dalam beberapa
peraturan sektoral di berbagai tingkat, mulai dari undang-undang sampai
peraturan menteri. Namun, sampai saat ini belum ada regulasi resmi yang
mengatur mengenai perlindungan data pribadi secara komprehensif.9 Meskipun
penggodokan rancangan undang-undang data pribadi (RUU PDP) sudah
dimulai sejak lama, berbagai permasalahan masih belum dapat dipecahkan
oleh tim panitia kerja (panja) RUU PDP.10 Padahal, desakan pengesahan tak
kunjung berhenti digaungkan oleh masyarakat dan kasus kebocoran data pun
kerap terjadi berulang kali.
Sesuai dengan Pasal 21 UU 39/1999, kasus kebocoran data pribadi di
atas dapat dikatakan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam
UU 24/2013 dinyatakan bahwa sudah merupakan kewajiban penyelenggara
dalam melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang yang berada dalam
kuasanya. Pemerintah wajib bertanggung jawab atas kegagalan dalam
melindungi data pribadi warga negaranya. Di samping itu, BPJS, sebagai
bagian dari pemerintah, juga harus mengakui kegagalannya dalam melindungi
data pribadi yang telah bocor sebagai perwujudan prinsip good governance.
Pemerintah pun harus lebih sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi
informasi untuk tetap menjaga data pribadi ataupun privasi setiap orang.
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Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Misinformasi di Media Sosial
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Ni Putu Juli Antika
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I.

Latar Belakang
Pandemi Covid-19 atau Coronavirus Disease 2019 masih menjadi
permasalahan khususnya di Negara Indonesia hingga saat ini. Penanganan terhadap
virus Covid-19 ini masih terus dilaksanakan oleh pemerintah. Banyak hal yang telah
dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran virus Covid-19 hingga
akhirnya memasuki era new normal. Kebijakan demi kebijakan terus dikeluarkan dari
awal tahun 2020 hingga saat ini untuk memaksimalkan segala bentuk protokol
kesehatan yang disertai dengan pemulihan di era new normal ini. Ditengah-tengah
sulitnya penanganan terhadap penyebaran virus corona ini, pemerintah dan seluruh
masyarakat Indonesia juga harus menghadapi penyebaran misinformasi yang marak
terjadi di sosial media khususnya dengan kemunculan berita-berita yang berhubungan
dengan Covid-19 namun tidak didasarkan pada sumber yang jelas.
Tersebarnya berita yang berpotensi menyebabkan terjadinya misinformasi
terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan Covid-19 menyebabkan timbulnya situasi
atau keadaan yang mengakibatkan masyarakat menjadi panik, cemas, dan juga
bingung.1 Berita-berita bohong atau palsu (hoax) ini tersebar dengan cepat melalui
sosial media dan disebarkan oleh pelaku tidak bertanggung jawab yang memicu
terjadinya misinformasi di kalangan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bahwa terdapat sekitar 800.000 situs di
Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu atau informasi yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, Kemenkominfo juga
mengungkap bahwa terdapat 1.819 konten hoax terkait dengan Covid-19 yang telah
ditemukan dalam kurun waktu 7 bulan sejak 23 Januari 2020 hingga 30 Juli 2021.
Adapun laporan dari Reuters Institute yang menunjukkan bahwa 89%
responden memanfaatkan media dalam jaringan atau daring yang didominasi media
sosial untuk mendapatkan informasi terkini. Berdasarkan hal tersebut, sosial media
menjadi wadah atau ladang yang subur bagi penyebar berita-berita bohong yang tidak

1
Julianus Edwin Latupeirissa, dkk. (2021). Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi
Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku. Jurnal Belo 6(2), h. 181

bertanggung jawab. Adapun hoax terkait Covid-19 paling banyak ditemukan di
Facebook yakni sebanyak 3.523 konten, kemudian di Twitter sebanyak 554 konten, lalu
di Youtube dan Instagram masing-masing sebanyak 49 dan 35 konten. Bila
diperhatikan konten hoax ini lebih banyak dibuat dalam bentuk konten teks atau tulisan.
Dari 4.163 konten hoax yang ditemukan, sebanyak 3.938 konten hoax tersebut masih
dalam tahap penindaklanjutan atau take down dan sebanyak 767 masih dalam proses
penegakkan hukum.
Salah satu perusahan asing yang lebih dikenal sebagai antivirus Kaspersky
mengungkap bahwa dua dari sepuluh orang di Asia Tenggara membagikan berita di
media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Banyak masyarakat yang
langsung percaya dengan konten atau berita yang dibacanya lalu disebarkan ke orang
yang dikenal maupun orang terdekatnya tanpa memastikan apakah berita tersebut sudah
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau belum. Data menunjukkan bahwa
sebanyak 28% generasi Z (1997-2009) melakukan hal tersebut dan menjadi yang
terbanyak dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Kapersky. Di urutan kedua
sebanyak 21% yaitu generasi X (1965 s/d 1980). Kemudian di urutan ketiga sebanyak
19% generasi Baby Boomers (1946 s/d 1964). Terakhir, hanya 16% generasi milenial
(1981-1996) yang berbagi berita tanpa melakukan verifikasi. Hal ini menunjukkan
bahwa generasi milenial lebih selektif dalam memfilter berita bohong dibandingkan
dengan generasi lainnya.
Tingginya tingkat penyebaran berita bohong dan kurang selektifnya masyarakat
dalam memfilter suatu berita menjadi suatu perpaduan yang kompleks yang memicu
tingginya tingkat misinformasi di masyarakat selama pandemi Covid-19 ini. Tentunya
hal ini membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di kondisi pandemi
Covid-19 sekarang ini. Dengan adanya akses internet untuk memperoleh informasi
dengan mudah dan cepat menimbulkan banyaknya informasi tidak akurat yang
dijumpai. Masyarakat juga dengan mudah dapat mengarang berita dan menulisnya di
sosial media dengan isi berita yang jauh lebih menarik dari media berita biasanya,
pemberitaan palsu ini dibuat sedemikian rupa agar menarik minat baca masyarakat. Di
dorong dengan rendahnya pengetahuan masyarakat dan faktor kemalasan mencari tahu
kebenaran suatu berita membuat penyebaran berita bohong meningkat sangat cepat.
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya penanganan dan penindakan yang
tegas oleh pihak berwajib dalam menangani dan mengendalikan berita-berita bohong
yang memicu misinformasi ini. Penindaklanjutan dan penegakan hukum terhadap

konten berita bohong serta penyebar berita bohong perlu segera diproses dan
diselesaikan.
II.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran misinformasi di media sosial
berdasarkan perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pengendalian dan penanganan penyebaran misinformasi di masa
pandemi Covid-19?

III.

Analisis
1. Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Misinformasi di Media Sosial
Berdasarkan Perspektif Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia
Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuannya
mengatur mengenai penindakan dan pencegahan penyebaran berita bohong atau
hoax, yaitu antara lain:
1. Pasal 28 Ayat (1) dan (2) j.o. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 28 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut:
“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik.”
UU ITE dalam pasal tersebut sebenarnya mengatur mengenai hoax (berita
bohong) yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi
elektronik. Melalui pedoman implementasi pasal-pasal UU ITE pun dijelaskan
mengenai Pasal 28 Ayat (1) UU ITE ini sebagai berikut:
a.

Delik pidana dalam pasal ini bukan merupakan pemidanaan terhadap
perbuatan menyebarkan berita bohong (hoax) secara umum, melainkan
perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik
seperti jual beli online;

b.

Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan
aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (market
place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem
elektronik;

c.

Pasal ini merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai
akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;
Sehingga dalam hal ini, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tersebut mempunyai

arti yang sangat sempit yakni hanya pada perbuatan penyebaran berita bohohng
(hoax) dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen atau
dapat disebut juga sebagai perbuatan pidana dalam bentuk materil. Akibat dari
perbuatannya menitikberatkan pada kerugian konsumen, hal ini dapat
menimbulkan suatu celah yaitu jika tidak terdapat kerugian konsumen, maka
penggunaan pasal ini tidak dapat diterapkan untuk menjerat pelaku sekalipun
berita yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan. Maka dari itu,
perlu adanya upaya-upaya hukum untuk menutupi celah-celah tersebut di
antaranya adalah upaya penemuan hukum oleh hakim dan upaya kriminalisasi
dalam undang-undang cybercrime baru yang lebih bersifat umum dan
komprehensif.2
Pasal 28 Ayat (2) menyatakan sebagai berikut:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antar golongan (SARA).”
Dalam Pasal 28 Ayat (2) ini memiliki pengaturan yang berbeda dengan
Pasal 28 Ayat (2) yangmana pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE menekankan pada
“ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”, kebencian
dan permusuhan yang dimaksud pada ketentuan pasal ini yaitu merujuk atau
didasarkan pada SARA. Sehingga, apabila berita yang disebarluaskan
mengandung informasi yang menyesatkan dan mampu mengakibatkan
misinformasi namun tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa benci dan
permusuhan terhadap SARA, maka dalam konteks ini pelaku penyebar
informasi yang menyesatkan sulit dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) ini.

2

Moh. Anugrah Cahya Hermawan. (2021). Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran
Berita Hoax Covid-19 Melalui Media Sosial. Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen 4(1), h. 25

Pasal 45 Ayat (2) menyatakan sebagai berikut:
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)”
2. Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana
Pasal 14 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut:
“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan
sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman
penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.”
Pasal 14 Ayat (2) menyatakan sebagai berikut:
“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan,
yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat
menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum
dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”
Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 juga mempunyai
unsur-unsur yang sama dengan yang ada pada ketentuan Pasal 14 Ayat (1),
namun yang membedakannya adalah pada unsur “yang dapat menimbulkan
keonaran dikalangan rakyat” dan unsur “sedangkan ia patut dapat menyangka
bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong”. Dapat dijelaskan
mengenai unsur “yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”, pada
unsur ini menggunakan kata “dapat”, menunjukkan delik dalam Pasal 14 ayat
(2) tidak harus terbukti benar-benar dalam kenyataan telah terjadi keonaran
dikalangan rakyat. Keonaran dikalangan rakyat merupakan suatu kemungkinan
atau potensi yang dapat terjadi. Unsur “sedangkan ia patut dapat menyangka
bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong”, dalam Pasal 14 ayat (2)
merupakan suatu delik kealpaan atau kelalaian (culpa). Unsur kealpaan terlihat
dari digunakannya kata-kata “patut dapat menyangka”. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh H.B. Vos untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu kealpaan
atau kelalaian (culpa) harus memenuhi dua syarat yaitu adanya pembuat dapat

menduga (voorzienbaarheid) akan akibat; dan pembuat tidak berhati-hati
(onvoorzichtigheid).3
Pasal 15 menyatakan sebagai berikut:
“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang
berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya
patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat
menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara
setinggi, tingginya dua tahun.”
Lalu ketentuan dalam Pasal 15 ini mengandung muatan yang hampir
serupa dengan Pasal 14 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946. Hal yang membedakan
yaitu pada Pasal 15 menekankan pada pengaturan terhadap penyiaran kabar
yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap.
Sedangkan dalam Pasal 14 Ayat (2) menekankan pada pengaturan terhadap
penyiaran suatu berita yang dapat menerbitkan keonaran. Unsur yang membuat
kedua pasal ini memiliki pengaturan yang hampir sama yaitu ditunjukkan dari
adanya unsur bahwa berita yang disiarkan itu sepatutnya diduga atau disangka
dapat menimbulkan keonaran.
Berdasarkan penjabaran seluruh ketentuan perundang-undangan yang
memungkinkan dijadikan sebagai landasan untuk menjerat pelaku penyebar
informasi atau berita bohong tersebut, diketahui bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan tersebut terkhususnya UU ITE masih memiliki banyak
kekurangan. Terdapat banyak celah dari UU ITE yang memungkinkan pelaku
penyebar informasi atau berita bohong ini lolos atau kabur dari tuntutan dan
jeratan pidana. Dalam hal ini, sangat diperlukan adanya upaya-upaya hukum
untuk menutupi celah-celah tersebut di antaranya adalah upaya penemuan
hukum oleh hakim dan upaya kriminalisasi dalam undang-undang cybercrime
baru yang lebih bersifat umum dan komprehensif.

3

Ibid, h. 26

2. Upaya Pengendalian dan Penanganan Penyebaran Misinformasi di Masa
Pandemi Covid-19
Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian dan
penanganan penyebaran misinformasi di masa pandemi Covid-19 terdiri dari upaya
preventif dan upaya represif, yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Upaya Preventif
Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang
masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan,
penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan
untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dapat dilakukan oleh
Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebaran berita
bohong yakni dengan cara membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (Satgas
Cyber Patrol), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media
Sosial. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi,
Kepolisian telah bekerjasama dengan unit khusus di Badan Reserse Kriminal
(Bareskrim) Mabes Polri yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit VIT dan
penanggulangan cybercrime dibeberapa Kepolisian Daerah.
Adapun hal lainnya yang dapat ditempuh sebagai upaya preventif yaitu
dengan menyelipkan kalimat atau konten anti hoax seperti kalimat berupa
pernyataan dilarang menyebarkan berita yang dapat menimbulkan disinformasi
di setiap peraturan-peraturan baru yang mengatur mengenai Covid-19. Jadi
memaksimalkan juga PP, Perda, atau Surat Edaran yang sebagaimana
sebelumnya diperuntukkan tentang pengaturan pencegahan penyebaran rantai
Covid-19 dan penanggulangannya. Sama seperti demikian diatur tentang
dilarang menyebarkan berita yang menimbulkan disinformasi terutama di masa
pandemi ini. Intinya adalah setiap aturan baru yang dibuat atau diatur tentang
Covid-19 dapat diselipkan naskah dilarang menyebarkan berita hoax. Lalu
diperkuat dengan pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh Polisi atau
Pemerintah Pusat, namun di daerah-daerah seperti kepala desa sebagai lembaga
terdekat dengan masyarakat juga harus melakukan sosialisasi dan pengawasan
tentang berita hoax ini. Untuk daerah Bali sendiri, dapat memanfaatkan awigawig yang ada di desa Adat, dapat dengan menyusun awig-awig khususnya
agar masyarakat semakin waspada terhadap berita-berita yang dapat
menimbulkan disinformasi itu sendiri.

2. Upaya Represif
Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi
tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law
enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu
upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah
terjadinya kejahatan. Ketika ditemukan adanya suatu berita bohong di media
elektronik seperti media sosial, maka pemerintah dapat menyediakan wadah
pengaduan yang dibuat oleh Kemenkominfo bekerja sama dengan Kepolisian
dan unit penanggulangan cybercrime baik dalam bentuk website atau platform
tertentu. Jadi, apabila nanti ada masyarakat yang melihat ada berita hoax di
sosial media maka hal ini dapat diadukan atau dilaporkan ke website atau
platform resmi yang telah dibuat tersebut. Lalu, nantinya platform ini juga
disosialisasikan

ke

seluruh

masyarakat

Indonesia

agar

diketahui

keberadaannya. Setelah berhasil melacak dan ditemukan adanya konten yang
mengandung berita bohong maka pihak kepolisian tentunya dapat
menindaklanjuti dan dapat dijerat dengan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU ITE
atau Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tersebut.
IV.

Kesimpulan
Dalam hukum postif yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa ketentuan
peraturan peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuannya mengatur
mengenai penindakan dan pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax, yaitu
seperti Pasal 28 Ayat (1) dan (2) j.o. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Pasal 14 dan 15
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun,
diketahui bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terkhususnya UU
ITE masih memiliki banyak kekurangan. Terdapat banyak celah dari UU ITE yang
memungkinkan pelaku penyebar informasi atau berita bohong ini lolos atau kabur dari
tuntutan dan jeratan pidana. Dalam hal ini, sangat diperlukan adanya upaya-upaya
hukum untuk menutupi celah-celah tersebut di antaranya adalah upaya penemuan
hukum oleh hakim dan upaya kriminalisasi dalam undang-undang cybercrime baru
yang lebih bersifat umum dan komprehensif.
Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam hal pengendalian dan penanganan
penyebaran misinformasi di masa pandemi Covid-19 terdiri dari upaya preventif dan

upaya represif. Upaya preventif seperti membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol dan
menyelipkan kalimat atau konten anti hoax seperti kalimat berupa pernyataan dilarang
menyebarkan berita yang dapat menimbulkan disinformasi di setiap peraturanperaturan baru yang mengatur mengenai Covid-19. Sedangkan upaya represif yaitu
menjerat pelaku dengan dengan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU ITE atau Pasal 14 dan 15
UU No. 1 Tahun 1946.
V.

Saran
Adapun saran yang dapat saya berikan sebagai bentuk pengendalian penyebaran
misinformasi yang terjadi di sosial media yaitu:
1. Menyelipkan kalimat atau konten anti hoax seperti kalimat berupa pernyataan
dilarang menyebarkan berita yang dapat menimbulkan disinformasi di setiap
peraturan-peraturan baru yang mengatur mengenai Covid-19.
2. Membuat platform atau website pengaduan apabila ditemukan konten-konten yang
mengandung informasi atau berita bohong.
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PENDAHULUAN

I.

Latar Belakang

Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang
bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, dimana didapatkan dengan
menggunakan

penalaran

dan

berwujud

immaterial.1

Perkembangan

kemampuan intelektual dan kreativitas manusia sebagai seorang individu yang
berakal dan senantiasa menciptakan serta menemukan ide, maupun gagasan
lalu merealisasikannya dalam sebuah karya. Dimana karya-karya tersebut
berupa karya berwujud fisik, non-fisik maupun dalam bentuk digital. Lebih
lanjut seperti yang diketahui proses seorang individu untuk mengembangkan
diri serta memajukan kehidupan dengan berbagai cara, salah satunya dengan
menciptakan karya yang mempunyai nilai ekonomi atau bahkan sekedar
menuangkan hasil pikiran semata. Kegiatan tersebut merupakan salah satu
wujud dari kebebasan berekspresi yang telah dilindungi oleh pemerintah
nasional maupun lembaga internasional. Eksistensi Kekayaan Intelektual
(HAKI) di Indonesia dalam kaitannya dengan hubungannya antar manusia dan
antar negara merupakan suatu hal yang esensial, karena melibatkan kreativitas,
rasa serta estetika yang juga terkait dengan kegiatan ekonomi sebagai salah satu
manfaat Kekayaan Intelektual.2

1 Supasti

Dharmawan, et al., 2016, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Deepublish,
Yogyakarta, hlm 19.
2 Andi Kurniawati, 2015, Pelanggaran Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media
Internet, Tesis, Program Pascasarjana FakultasHukum UniversitasHasanuddin,Makassar.
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Perlindungan mengenai Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta di
Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang
Hak Cipta. Kehadiran peraturan tersebut membuktikan bahwasannya Indonesia
adalah negara yang mengindahkan kepastian hukum dan perlindungan hak
eksklusif agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang mencederai
Pencipta/Pemilik Asli atau Pemegang Haknya. Undang-Undang Hak Cipta
Nomor 28 tahun 2014 memberikan pengertian bahwa hak cipta adalah “Hak
eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. Hak
Cipta merupakan suatu hak khusus yangdimiliki oleh pencipta atas suatu karya
di bidang ilmu, seni, maupun sastra yang dapat dipertahankan terhadap pihakpihak yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Namun, dalam prakteknya masih marak ditemukan
pelanggaran atas hak tersebut terutama pelanggaran hak cipta di bidang
sinematografi.
Menurut Pasal 40 huruf m Undang-Undang No.28 Tahun 2014, salah satu
ciptaan yang dilindungi ialah meliputi karya sinematografi. Peraturan tersebut
menjelaskan yang dimaksud dengan "karya sinematografi” adalah Ciptaan
yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter,
film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film
kartun.3 Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video,
piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk
dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.

4

Film

(sinematografi) juga sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang
dilindungi oleh undang-undang maka pembuat film selaku pemegang hak
cipta atas karya film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli
karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain.
Jika terdapat pihak lain yang ingin menggandakan karya tersebut harus

Ermansjah Djaja, Hukum Kekayaan Hak Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 160.
Tahun 2014 tentangHak Cipta (TambahanLembaranNegara Republik
Indonesia Nomor5599).
3

4 Undang-UndangNomor28
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memiliki izin dari pemegang hak cipta agar pemegang hak cipta tersebut
mendapatkan keuntungan secara ekonomis atau yang disebut royalti. 5
Sebuah perusahaan maupun individu yang berhasil mengembangkan suatu
hasil karya kreatif dan memiliki unsur HAKI seperti karya lagu, desain, atau
penyiaran jika tidak diberi legalisasi sebagai pihak yang telah mendedikasikan
hasil pikirannya ke dalam suatu seni atau ilmu pengetahuan, tidak mungkin
bersedia untuk memproduksi ciptaan tadi.6
Adanya pengakuan, perlindungan, dan apresiasi hasil karya cipta yang
berkaitan dengan HAKI merupakan hal yang cukup krusial agar terciptanya
keadilan dan kepastian hukum bagi penciptanya. Hukum dan seperangkat
aturannya hendaklah mampu hadir sebagai jaminan dan tameng si pencipta atas
penguasaan dan hak menikmati hasil karyanya secara eksklusif. Keterbukaan
informasi dan kemudahan akses terhadap internet di era globalisasi membuat
ciptaan-ciptaan rentan terhadap tindakan ilegal. Tindakan “plagiarisme” juga
telah merambah ke bidang sinematografi, dan memerlukan hukum sebagai
pelindung kepentingan hak cipta dan penyeimbang antara kepentingan antara
pemilik hak cipta dan kebutuhanmasyarakat.
.
II.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan
yang akan ditinjau dalam bab pembahasan antara lain:
1. Bagaimana preseden penegakkan hukum terhadap pelanggaran Hak
Cipta bidangsinematografi di Indonesia?
2. Faktor dan penyebab yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak
Cipta Sinematografi?
3. Arah masa depan penegakkan dan perlindungan hukum terhadap
Kekayaan Intelektual bidang Sinematografi di Indonesia?

5 IsnainiYusran,2010,Buku PintarHAKI (Tanya JawabSeputarHak kekayaan Intelektual),Ghalia

Indonesia,Bogor,hlm.9.
6 Annisa Justisia, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”,
Pena Justisia, Vol.18, No.1 (2), 2019.
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PEMBAHASAN

I.

Analisis

A. Preseden Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi
di Indonesia
Perkembangan dunia sinematografi di Indonesia dalam 6 tahun terakhir
telah menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, contohnya parapeminat film
meningkat sebanyak 85 persen dengan penilaian rentang 100 persen dari tahun
2015 sampai tahun 2021 berdasarkan survei lembaga Badan Ekonomi Kreatif
(BEKRAF) dan melalui website dari f ilmIndonesia.or.id. Meningkatnya minat
terhadap karya Sinematografi di Indonesia dapat membuat penegakan hukum
terhadap pengaturan yang sudah ada menjadi penting untuk dilakukan. Lebih
lanjut, telah jelas bahwa ketentuan internasional tentang Hak cipta termaktub
dalam Agreement Establishing World Trade Organization (WTO). Salah satu
pembahasan didalamnya terkait dengan Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPs).
Negara Indonesia telah menandatangani ketentuan diatas dengan maksud
untuk membawa implikasi baru ketika adaptasi terus menerus diperlukan untuk
mengikuti dinamika perkembangan perangkat hukum yang menjawab isu-isu
baru yang sebelumnya tidak dibahas dalam legislasi (hukum) nasional. Seturut
dengan isu yang diangkat yaitu pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi,
pada hukum nasional telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan
yang dijadikan sebagai pedoman untuk penegakkan dan pengaturan yakni
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.7 Melihat beberapa tahun sebelumnya,
pada tahun 2014 terdapat contoh kasus pelanggaran hak cipta di bidang
sinematografi yang menjadi perbincangan yaitu sengketa antara Rachmawati
Soekarnoputri dengan PT. Tripar Multivision Plus.PT.Tripar Multivision Plus
7 Maria

Alfons,“ImplementasiHak Kekayaan IntelektualDalam Perspektif Nega ra Hukum”, Jurnal
Legislasi Indonesia 14,No.3 (September2017): 304.
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yang dinilai melakukan plagiarisme ide dari Rachmawati dalam film “Soekarno:
Indonesia Merdeka”.8 Kasus ini berawal dari pelanggaran hak cipta film
Soekarno oleh Hanung Bramantyo, Ram Jethal Punjabi, dan PT Tripar
Multivision Plus. Pernyataan atas terjadi nya pelanggaran tersebut dinyatakan
oleh Rachmawati bahwa film tersebut berasal dari cerita opera Dharma Githa
Maha Guru tentang Bung Karno yang disutradarai oleh Rachmawati
Soekarnoputri sendiri.
Putusan perkara perdata khusus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
93/Pdt. Sus-HakCipta/2013/PN.Niaga.JKT.PST perihal sengketa hak cipta antara
Rachmawati Soekarnoputri melawan PT. Tripar Multivision Plus, dkk.
Pengadilan

Niaga

memutuskan

memenangkan

pihak

penggugat

yaitu

(Rachmawati), atas pertimbangan berbagai aspek seperti hak moral Soekarno
atau dalam hal ini diwakili oleh keluarga yang ditinggalkan (ahli waris), dan
aspek nilai-nilai kebangsaan, serta nilai moral. Sepanjang proses di Pengadilan,
pihak tergugat mengajukan beberapa eksepsi, tetapi dari hakim sendiri
memutuskan menolak eksepsi pihak tergugat dan putusan menyatakan untuk
menghukum para tergugat dengan membayar atas kerugian materiil dan imateriil
kepada penggugat.9
Beberapa waktu sejak putusan diatas berlaku, para pihak tergugat membawa
perkara untuk melakukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung dengan kembali
mengajukan beberapa eksepsi terkait dengan putusan Judex Facti yang
memutuskan perkara sebelumnya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014 perihal sengketa hak cipta antara
Rachmawati Soekarnoputri melawan PT. Tripar Multivision Plus, dkk.,. Pihak
pemohon kasasi (pihak tergugat) mengajukan beberapa eksepsi kembali dan
menyatakan bahwa dalam putusan Pengadilan sebelumnya terdapat beberapa
kekeliruan seperti dalam hal, tidak dimasukkan nama dari penggugat sebagai

Aditya Yunia rti,Irna Nurhayati,S.H.,M.Hum,LL.M,"Ana lisisKepemilikan Hak Cipta AtasFilm
Tokoh Nasional(StudiKasusPutusan Mahkamah AgungNomor305 K/Pdt.Sus-HKI/2014tangga l
19 Agustus 2014 anta ra Rachma wati Soekarnoputrimela wan PT. Tripar Multivision Plus, dkk.)"
(Tesis S2 Ilmu Hukum,Universitas Gadjah Mada,2017),xi.
9 Putusan Penga dilan Niaga pada Penga dilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 93/Pdt. SusHakCipta/2013/PN.Niaga.JKT.PST dalam perka ra hak cipta anta ra Rachma wa ti Soekarnoputri
melawan PT. Tripar Multivision Plus, dkk., 10 Maret 2014.
8

2

pemegang hak cipta merupakan tindakan yang sudah melanggar hak cipta sebagai
pertimbangan yang kurang tepat, dengan dasar bahwa seperti yang diketahui
secara luas, sosok Soekarno adalah tokoh nyata yang lahir, dan mempunyai kisah
perjalanan hidup (eksistensinya terbukti). Pihak penggugat (termohon kasasi)
bukan merupakan pencipta dari sosok Soekarno tersebut. Lebih lanjut, dalam
kasus perkara hak cipta Film “Soekarno: Indonesia Merdeka”, selama proses
persidangan menyatakan bahwa posisi Rachmawati (penggugat) sebagai orang
yang memberi ide (referensi) terkait, jadi apabila seseorangatau suatu perusahaan
atau bahkan lembaga produksi Film dalam pembuatan suatu karya sinematografi
seperti Film mendapatkan referensi dari berbagai sumber yang dijadikan sebagai
inspirasi dalam berkarya kedepannya, maka tidak dapat semata-matanya
dikatakan telah melanggar hakcipta itu sendiri.
Pada akhir kasus ini, Mahkamah Agung memutuskan dalam konvensi
menolak eksepsi tergugat, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Lalu
dalam rekonvensi memerintahkan tergugat rekonvensi untuk menyerahkan
kembali skrip dan master Film Soekarno kepada penggugat rekonvensi dan
memerintahkan penggugat konvensi (termohon kasasi) untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan, untuk di tingkat kasasi yaitu sebesar Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah).10 Menilik dalam proses penyelesaian kasus
sengketa Film Soekarno tersebut, tampak penekanan putusan oleh Majelis Hakim
lebih kepada pengembalian hak terhadap semua pihak terlibat daripada
penekanan penerapan unsurpidana.
Kasus lain mengenai pelanggaran sinematografi di Indonesia yang dapat
dijadikan perbandingan ialah putusan Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual
Indonesia Nomor 3/PDT.SUS-HKI /2018/PN. Smg. Perihal sengketa Hak Cipta
antara PT Intern Sports Marketing diwakili oleh Drs. Imansyah Budianto selaku
penggugat melawan PT Rahayu Pramid Biyany d/a Cakra Kusuma Hotel
Yogyakarta selaku tergugat bahwa tayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil
TM ditayangkan oleh PT Rahayu Pramid Biyany d/a Cakra Kusuma Hotel
Yogyakarta tanpa izin dari penggugat yangmempunyai Hak Media atas tayangan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014 perihal
sengketa hak cipta anta ra Rachma wati Soeka rnoputri mela wan PT. Tripar Multivision Plus, dkk.,
19 Agustus2014.
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tersebut, dan perbuatan menayangkannya di tempat komersial tanpa izin dari PT
Intern Sports Marketing adalah perbuatan melawan hukum, dimana akibatnya PT
Intern Sports Marketing sangat dirugikan karena penggugat telah membayar
royalti kepada FIFA sebanyak US$. 54.000.0000, (lima puluh empat juta dollar
Amerika Serikat). Somasi telah diberikan dari PT Intern Sports Marketing kepada
PT Rahayu Pramid Biyany tetapi tetap dihiraukan sehingga

menimbulkan

kerugian yang dialami oleh PT Intern Sports Marketing baik secara materiil
maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
tergugat berjumlah Rp. 215.863.750.000,- (dua ratus lima belas milyar delapan
ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), disamping itu
kerugian materiil yaitu penggugat merasa tercoreng di mata dunia internasional
khususnya FIFA.11 Dasar hukum yang menjadi pertimbangan adalah UndangUndang No. 19 tahun 2002 jo UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
menyatakan Pemegang Hak Cipta atau penerima Hak Cipta berhak mengajukan
gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta, hal ini
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.
19 tahun 2002 menyatakan : “Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan
ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta
penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan
itu.”12
Hal ini sejalan dengan objek dalam perjanjian lisensi mengenai Siaran
Pertandingan World Cup 2014, bahwa objek tersebut sebagai karya
“sinematografi” dimana karya itu termasuk cakupan Hak Cipta, yang memiliki
lingkup perlindungannya terhadap karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.
Hakim dengan tegas menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat
Konvensi dan Eksepsi tergugat seluruhnya serta tergugat terbukti telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan
menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di area komersial yaitu Cakra

Putusan Pengadilan Nia ga pada Pengadila n Negeri Sema rangNomor3/PDT.SUS-HKI /2018/PN.
Smgda lam perkara pelangga ran Hak Cipta anta ra PTInter SportsMarketingmela wa n PTRahayu
Pramid Biyany d/a Cakra Kusuma HotelYogyakarta,25 Juli2018.
12 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
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Kusuma Hotel Yogyakarta dan diminta untuk membayar kerugian kepada
penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Berkaca dari penanganan kasus yang telah diuraikan di atas, berdasarkan
survei oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata
terdapat 65 jumlah kasus tentang Hak cipta yang telah memiliki nomor putusan
pengadilan bidang Sinematografi dari tahun 2016 -2021. Hal tersebut dapat
menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum pelanggaran Hak Cipta bidang
Sinematografi telah diakomodir oleh aparatur penegakan hukum di Indonesia.
B. Faktor dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi
Dalam Ilmu Sinematografi dijelaskan bahwaseorangpembuat film bertugas
mengontrol setiap kegiatan dan adegan yang diambil seperti sudut, jarak, waktu
pengambilan serta merekam seluruh adegan. Sejalan dengan pesatnya inovasi
di bidang teknologi, internet dijadikan sebagai lahan subur untuk melahirkan
pelanggaran hukum baru khususnya dibidang sinematografi dengan intensi
untuk meraup profit tanpa membayar pajak dan royalti kepada negara dan
pencipta. 13
Motif pelanggaran yang dilakukan dalam Hak Cipta dapat dengan cara
merekam, memperbanyak, dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh ciptaan
orang lain yang bukan ciptaannya tanpa izin dari pencipta. Terkait hal tersebut,
penulis mengambil ilustrasi dari maraknya pembajakan film di aplikasi
Telegram. Berdasarkan investigasi yang dilakukan media The Outline (Outline
Media: Branding & Advertising Agency in Hyderabad) bahwa film bajakan
yang ada didalam aplikasi Telegram kebanyakan dicuri dari Netflix dan Spotify.
The Outline melansir dari Business Insider Singapore, bahwa terdapat banyak
Channel yang bahkan memiliki lebih dari 100 ribu pengguna yang
mendistribusikan ribuan konten bajakan termasuk film, tayangan televisi, dan
lagu di Telegram yang dibuat bertujuan untuk membagikan konten bajakan.14

I Wayan Novy Purwanto, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelangga ra n Hak Cipta di Bidang
Pembajakan SInematografi(Film/Video)”,Makalah,Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas
HukumUniversitas Udayana.
14 Nanan Isna ina , “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terka it Pembajakan Sinematografi
di AplikasiTelegram”, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,Vol.27,No.7 (998 ),2021.
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Menurut Sophar M. Hutagalung, ada beberapa faktor influential yang
mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta Sinematografi,
yakni: kemajuan teknologi dibidang industri penggandaan (reproduksi),
sulitnya mengawasi kegiatan produksi, adanya perbedaan harga yang sangat
signifikan antara produk legal dengan ilegal, dan penegakan hukum yang belum
efektif meskipun komitmen Pemerintah telah cukup tinggi.15 Berkaca dengan
kasus pelanggaran hak cipta, faktor-faktor penyebab mengapa masih ramai
orang-orangmelakukan pelanggaran hak cipta adalah:
1. Faktor Hukum
Ahli Sosiologi Hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa
budaya hukum merupakan pencerminan dari sistem hukum yang mengandung
potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem
hukum. Munculnya sikap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada
keinginan perorangan, namun budaya melanggar timbul karena kelalaian aparat
penegak hukum yang berperilaku tidak sesuai dengan etika dan tanggung jawab
profesinya. Ditinjau dari aspek yuridis, penulis menilai bahwa UU Hak Cipta
belum cukup kuat untuk menangkal terjadinya pelanggaran hak cipta secara
inklusif. Misalnya belum terdapat Undang-Undang yang mengatur secara
eksplisit mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui platform
media sosial, dalam hal ini yang dapat dengan mudah kita temui adalah TikTok
dan Telegram. Konten-konten bajakan berupa cuplikan film-film yang
diunggah hanya akan mendapat sanksi berupa penghapusan video secara
otomatis oleh akun yang dibatasi. Dimana seharusnya, perbuatan yang
menyebarkan cuplikan karya sinematografi ke media sosial dapat dikategorikan
sebagai pengumuman ciptaan, yang mana perbuatan tersebut merupakan hak
ekonomi dari pencipta/pemeganghak cipta.

Sophar M. Hutagalung,2012,HakCipta: Kedudukan&Peranannya dalamPembangunan,Sinar
Grafika,Jakarta,hlm.326.
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2. Faktor Ekonomi dan Sosial Budaya
Pelanggaran terhadap hak cipta terjadi dengan latar belakang sosial ekonomi
timbul karena didorong rasa ingin hidup berkecukupan guna memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Suasanadan kondisi ekonomi memberi dorongan kepada
seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap harta benda orang lain seperti
kasus yang dikemukakan di atas sebagai salah satu jalan keluar untuk
mengimbangi kebutuhan hidup, walaupun itu dilakukan dengan melanggar
hukum.16
Dilihat dari perspektif produsen, terjadi pelanggaran hak cipta karena
tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dan menjanjikan tanpa
harus membayar royalti kepada negara, yang dimana seharusnya pelaku dapat
dijatuhi hukuman pidana karena melanggar hak cipta demi kepentingan
komersial. Inovasi teknologi mendorong barang-barang bajakan yang
berkualitas tinggi dapat dengan mudah diproduksi oleh para pemalsu sehingga
semakin besar keuntungan yang didapat tetapi hanya memerlukan usaha yang
minim. 17
Maraknya pelanggaran hak cipta melalui media internet dipicu oleh
tingginya mobilitas yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat Indonesia
yang cenderung ingin mendapatkan informasi dan hiburan dengan cara yang
instan.

18

Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan Hak

Cipta membuat masyarakat cenderung menganggap bahwa suatu karya ciptaan
yang diedarkan oleh pihak pencipta ke media internet dapat dipergunakan
menjadi konsumsi publik tanpa mempertimbangkan apakah hal-hal yang
dilakukannya seperti menyalin, menggandakan, menyebarluaskan, dan lainnya
dapat mencuri hak si pencipta. Masyarakat lebih peduli dengan kepuasaan yang
didapatkannya namun tidak menghiraukan kerugian yang diderita sejumlah
pihak terutama si pencipta dan negara.

16 Anis

Mashdurohatun, “Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia”, Yustisia, Vol 1,
No.1 (74),2012.
17 NahrowiN, “Plagiatdan Pembajakan Karya CiptaDalamHak KekayaanIntelektual”,SALAM:
Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol.1, No.2 (230-231), 2014.
18 Andi Kurniawati, Op.cit., hlm 65.
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C. Arah Masa Depan Penegakkan dan Perlindungan Hukum terhadap Hak
Kekayaan Intelektual Bidang Sinematografi di Indonesia
Dalam Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun
2002, khususnya yang mengatur mengenai pendaftaran ciptaan dalam Pasal 35
ayat (1) menyatakan Direktorat Jenderal KI menyelenggarakan pendaftaran
Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. Lebih lanjut bahwa ketentuan
tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan
kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Menurut penulis, terdapat unsur
ketidakpastian bagi para pencipta dalam mendapatkan perlindungan ciptaan nya
dalam UU di atas, kemudian seperti yang diketahui terbitlah UU tentang Hak
Cipta terbaru yakni UU Nomor 28 Tahun 2014. 19
Berikutnya, dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah
dinyatakan

pula

pada

Pasal

64

ayat

(1),

lembaga

yang

berhak

menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan adalah Menteri.
Dimana pada ayat (2) tertuang mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak
terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat
untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Terlihat pada pengaturan terbaru
Hak Cipta untuk mendapatkan hak cipta harus melalui beberapa tahapan yang
dimulai dengan mengajukan permohonan sampai apakah permohonan tersebut
dikabulkan atau ditolak berdasarkan pemeriksaan dari lembaga yang
berwenang. Dalam hal Menteri menerima permohonan atas suatu ciptaan, maka
Menteri akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatatkan dalam
daftar umum ciptaan, dimana akan menjadi bukti awal kepemilikan suatu
ciptaan atau produk terkait. 20
Perbandingan antara perubahan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 dengan
UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebelumnya, dapat dikatakan
bahwa pengaturan pencatatan Ciptaan dalam Hak Cipta telah lebih diperkuat.
Pencatatan dan prosedur dalam memperoleh hak cipta juga telah dimuat di
dalamnya. Lebih lanjut, dalam UU terbaru diciptakan pula suatu lembaga yang
dinamakan Lembaga Manajemen Kolektif yang bertujuan menjamin hak
19 UU
20 UU

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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ekonomi atas suatu karya ciptaan, sehingga UU terbaru dinilai mampu memihak
kepada karya yang diciptakan. Tantangan yang menjadi persoalan dewasa ini
adalah perlindungan terhadap Sinematografi itu sendiri. Di Indonesia sendiri
telah dilakukan berbagai daya upaya untuk meminimalisir jumlah kasus
pelanggaran Hak Cipta di bidang sinematografi baik berupa langkah preventif
dan represif.
Dimana mengacu pada penegakkan hukum pidanayakni memberikan suatu
hukuman yang sangat berat bagi para pelaku tindak pidana sedangkan dalam
hukum perdata dalam kasus pelanggaran sinematografi mencari perlindungan
kepada pengadilan niaga pada pengadilan niaga yang memutuskan untuk
mengganti kerugian.21 Eksistensi dari sinematografi terus berkembang di era
globalisasi ini tetapi perlu diberi perhatian lebih dalam prakteknya. Selain itu
dinamika perkembangan dari pengaturan sinematografi perlu dipertegas lagi
melalui pembedaan pengaturan dari sinematografi yang memihak kepada
pencipta karya dan penikmat karya.

Deni Kusmawan, 2014, Perlindungan Hak Cipta Atas Buku, Jurnal Perspektif, Vol.19, No.2,
Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021.
21
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PENUTUP

I.

Kesimpulan

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masih
sering ditemukan pelanggaran terhadapnya terutama yang berkaitan dengan
bidang sinematografi. Disamping itu, UU Nomor 28 Tahun 2014 dinilai telah
membawa perubahan signifikan bagi peraturan terkait Hak Cipta. Terdapat
ketentuan dan norma-norma baru yang berpeluang untuk memperkokoh
perlindungan dan penegakan hukum atas Hak Cipta. Perlu diingat pula bahwa
perkembangan sinematografi di era globalisasi diikuti oleh potensi
meningkatnya kasus pelanggaran dan tindakan ilegal di bidang tersebut.
Dengan demikian, untuk mempertahankan masa depan dan penegakan serta
perlindungan hukum terhadap Hak Cipta terkhusus di bidang sinematografi di
Indonesia, diperlukannya tindakan preventif dan represif untuk menekan dan
meminimalisir jumlah pelanggaran yang terjadi.
II.

Saran
Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya,
Penulis bergagasan bahwa langkah yang sekiranya harus dilakukan adalah
identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perlindungan dan
penegakkan Hak Kekayaan Intelektual bidang sinematografi dan peningkatan
kesadaran masyarakat luas dalam hal penghargaan atas karya ciptaan seseorang.
Tidak terlepas dari tantangan yang akan dihadapi kelak, Peraturan Perundangundangan Indonesia khususnya UU mengenai Hak Cipta akan semakin
mengutamakan dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dengan masyarakat serta memperhatikan
ketentuan dalam perjanjian internasional dibidang Hak Cipta.
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Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu Tentang Covid-19 Di
Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia
Rosalinda Geeta Sakavati Hidayat
Universitas Udayana
LATAR BELAKANG
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki fungsi yakni sebagai
Social Control yang artinya pengendalian tingkah laku masyarakat dimana hukum
berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tentram. Pemerintah Indonesia berupaya
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Dengan demikian, upaya pemerintah Indonesia selain melindungi
masyarakatnya juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan
merupakan tujuan nasional yang telah termuat di Konstitusi Indonesia.
Saat ini, dunia tengah dihadapkan dengan adanya Corona Virus Disease-19 atau
Covid-19 yang melanda seluruh dunia pada akhir Desember 2019 yang disebabkan oleh
Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-COV 2). Virus ini menyerang
saluran pernapasan dengan gejala-gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk dan
demam. Namun, 1 dari 6 orang memungkinkan menderita sakit yang parah seperti
Pneumonia atau kesulitan bernapas yang muncul secara bertahap terutama bagi individu
yang berusia lanjut atau memiliki riwayat kondisi medis seperti diabetes, tekanan darah
tinggi, penyakit jantung. Virus ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan kecil dari
cairan hidung atau mulut saat batuk atau bersin. 1
Tentunya pada masa pandemi ini, masyarakat juga sedang mengalami proses
menjadi masyarakat global. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku
masyarakat secara global. Kemunculannya juga dalam bentuk internet serta kemunculan
media-media di internet yang menjadi sarana yang mudah bagi masyarakat dalam

1

http://infeksiemerging.kemkes.go.id (diakses 12 September 2021)

mencapai informasi. Namun hal tersebut juga berdampak semakin mudahnya penyebaran
berita palsu. Peran masyarakat serta hukum juga diperlukan dalam pelaporan, pencegahan
dan penanggulangan tindak pidana berita palsu.
Berdasarkan data dari Cyber Drone milik Menteri Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo), didapatkan data telah ada 732 berita palsu tentang Covid-19 yang tersebar
di dunia maya yang menimbulkan keresahan di masyarakat. 2 Dampak dari penyebaran
berita palsu ini sangat berpengaruh besar di kehidupan masyarakat terutama di kondisi
pandemi Covid-19 ini. Dengan akses internet yang mudah untuk memperoleh informasi
dan juga dengan akses internet yang mudah tersebut juga cepat tersebarnya informasi yang
tidak akurat. Mengingat masyarakat juga sudah dapat dengan mudah membuat sebuah
berita dan menulis di internet.
Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang mempengaruhi satu sama lainnya
dan juga dapat mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa teknologi
merupakan sebuah sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap teknologi
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat bagi manusia termasuk
keefektivitasan pekerjaan. Menurut Josua Sitompul dalam bukunya berpendapat bahwa
hukum merupakan batasan-batasan dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggaran
dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara.3
Dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini tentunya juga mempengaruhi
banyaknya disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga
memberikan dampak negatif terhadap ketertiban umum di dalam kehidupan
bermasyarakat. Oleh karena itu, adapun tulisan ini dimuat bertujuan untuk membantu
pembaca supaya dapat memahami upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan
mengenai pemberitaan palsu yang marah tersebar di internet yang menimbulkan konflik di
berbagai kalangan masyarakat.

2

https://www.kominfo.go.id/kominfo-identifikasi-732-konten-hoaks-terkait-covid-19/0/berita_satker
(diakses 14 September 2021)
3
Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana (Tatanusa, 2012),
hlm. 32.

PEMBAHASAN
Menurut Silverman, berita palsu atau hoax merupakan sebagai rangkai informasi
yang memang sengaja disesatkan namun disebar sebagai kebenaran. 4 Menurut Werme
dalam Ireton dan Posetti, berita palsu mengandung informasi yang sengaja menyesatkan
orang dan memiliki maksud politik tertentu. 5 Berita palsu bukan hanya menyesatkan saja,
namun juga tidak memiliki landasan faktual yang seolah-olah disajikan sebagai rangkaian
fakta.6
Kualifikasi Berita Palsu
Berita palsu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dimana dapat
mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum perseorangan dan kepentingan
hukum kolektif 7 yaitu :
a. Kepentingan Perseorangan
Tindakan penyebaran berita palsu yang dapat dipidana yakni khusus untuk
perbuatan yang menyebarkan berita palsu yang merugikan kepentingan hukum
seseorang yang dapat berbentuk tindak pidana penipuan atau tindak pidana lainnya
seperti penghinaan.
b. Kepentingan Kolektif
Tindakan penyebaran berita palsu yang dapat merugikan kepentingan umum yang
kerap kali akibat dari penyebaran berita palsu tersebut dapat menimbulkan
kegaduhan dan kebencian di kehidupan bermasyarakat.
Rechtshandhaving Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu
Law Enforcement

atau penegakan

hukum dalam bahasa Inggris

dan

Rechtshandhaving artinya pengawasan dalam bahasa Belanda artinya suatu pengawasan
pemerintah untuk ditaatinya suatu peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum
4

Craig Silverman, Lies, Damn Lies and Viral Content (Columbia Journalism Review, 2015), 1–149,
Ireton, C & Julie Posetti, Fake News & Disinformation: Handbook for Jurnalism Education and Training.
(France: UNESCO, 2018) hlm. 17
6
Hunt Allcott dan Matthew Gentzkow, “Social Media and Fake News in the 2016 Election”, dalam Journal
of Economic Perspectives 31, no. 2, Mei 2017 : 211–36
7
Moh. Anugrah Cahya Hermawan, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita
Hoax Covid 19”Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 4,No 1. Juli 2021
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pidana serta penerapan penggunaan instrumen administratif, kepidanaan dan keperdataan
di capailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.
Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi
kenyataan yang melibatkan pembuat dan pelaksana hukum serta masyarakatnya.
Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara
yang modern dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif yang dimaksud atau birokrasi
penegakan hukum. Eksekutif tersebut merupakan bagian dari upaya untuk terwujudnya
rencana yang tercantum dalam peraturan hukum sesuai dengan bidang-bidang yang
ditangani (Welfare State). Oleh karena itu, masalah penegakan hukum harus mendapat
prioritas.
Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan pendapatnya dimana penegakan
hukum adalah segala kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah, pandangan-pandangan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran
nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dan keadilan dalam pergaulan hidup. 8
Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu
Upaya penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman di dunia
informasi dan telekomunikasi menjadi hal yang penting dilakukan. Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi melakukan pembahasan yang
menghadirkan solusi permasalahan informasi dan transaksi elektronik yang dikenal dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
diundangkan pada 21 April 2008. 9 Seiring perkembangannya, Undang-Undang tersebut
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
telah diberlakukan hingga sekarang.
Dari Undang-Undang tersebut, adapun Pasal yang berkaitan dengan penyebaran
berita palsu terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) bahwa :

8

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali,1983 hlm.
24.
9
Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik.”10
Berdasarkan Pasal tersebut, maka dilanjutkan dengan pasal 45A Ayat (1) bahwa :
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah)”.11
Namun, ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang tersebut kurang efektif
karena penyebaran berita palsu sudah sangat masif dan dapat dilakukan hampir oleh
seluruh masyarakat. Dengan demikian, pemerintah juga mengambil tindakan preventif
lainnya untuk menanggulangi penyebaran berita palsu yakni penerapan sistem
pemblokiran untuk menertibkan akun ataupun situs di internet yang menyebarkan berita
palsu. Dalam beberapa kasus yang serius, pemerintah menggunakan dasar hukum UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membawa para penyebar
berita palsu ke pengadilan seperti contoh pada kasus aktivis anti masker di Banyuwangi
yang dilakukan oleh M Yunus Wahyudi dimana kasus tersebut dibawa ke Pengadilan
Negeri (PN) Banyuwangi.
Politik Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemberitaan Palsu di
Indonesia
Menurut Van Apeldoorn menjelaskan bahwa tujuan hukum yakni mengatur tata
tertib masyarakat secara damai dan tertib. Ketertiban di antara masyarakat wajib
dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan, kehormatan, kemerdekaan dan
10
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sebagainya terhadap yang merugikan masyarakat tersebut. Dari hal tersebut, maka unsurunsur ilmu sosial sangat berpengaruh ke dalam ilmu hukum dengan memperhatikan proses
bekerjanya hukum secara keseluruhan yang tidak terdapat unsur pemaksaan dan
penindasan.
“Politik” diambil dari bahasa Belanda, Politiek atau Policy dalam bahasa Inggris
yang dapat dikaitkan dengan kebijakan. Suatu mekanisme penciptaan peraturan
perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum. Mekanisme
penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini berdasarkan kehendak dan kewenangan
pemegang kekuasaan. Politik Hukum menurut Sudarto adalah usaha untuk mewujudkan
peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi melalui kebijakan badanbadan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat. 12
Berkaitan dengan hal tersebut, Soehardjo Sastro menyatakan bahwa politik dan
hukum merupakan suatu pasangan yang dimana hukum pasti didasari oleh politik, karena
hukum itu dibentuk oleh negara sebagai lembaga politik yang tertinggi. Hubungan antara
politik dan hukum merupakan timbal balik yang dimana politik merupakan lambang
kekuasaan seperti ungkapan “Macht Bildende Wirkung des rechts, das Rechts Bindende
Wirkung des Machts” yang artinya dalam bahasa Indonesia “Politiklah yang membentuk
hukum dan hukumlah yang memberikan wujud pada politik. 13
Usaha penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana merupakan bagian dari
usaha penegakan hukum yang dimana dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan
bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) dan juga merupakan
bagian dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare) yakni segala usaha untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.
Pemerintah telah melakukan beberapa usaha dalam rangka menanggulangi
penyebaran berita palsu yakni dengan cara penanaman norma terhadap seseorang melalui
sosialisasi mengenai bahaya penyebaran berita palsu. Selain itu juga telah dilakukan cara
preventif dan upaya final setelah tindak pidana telah terjadi yakni penyidikan, penuntutan
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dan sidang di pengadilan. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang cukup baik dalam
rangka menanggulangi penyebaran berita palsu.
Lebih lanjut, melalui politik hukum melahirkan ius contitutum terhadap tindak
pidana melalui media yang dilahirkan dari perkembangan teknologi berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi
ius contitutum sampai sekarang melalui Pasal 45A Ayat (1) sebagai dimaksudkan Pasal 28
Ayat (1) menjadi ius contituendum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Berdasarkan perkembangannya, diubahnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 yang sebelumnya ius constitutum untuk mengatur terhadap tindak pidana
pemberitaan palsu yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
yang berlaku hingga saat ini. Sebagai ius constitutum yang berlaku, peranan politik hukum
terhadap pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita palsu sudah berjalan
dengan baik karena telah menjawab urgensi perubahan pengaturan hukum terhadap tindak
pidana penyebaran berita palsu yang telah diatur sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008.
PENUTUP
Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pemberitaan palsu di Indonesia
melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang telah bekerja sama kepada seluruh
pihak dari berbagai kalangan masyarakat berupaya untuk mewujudkan pengaturan hukum
terhadap tindak pidana penyebaran berita palsu. Berlanjut dari dikeluarkannya UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar
hukum bagi siapapun yang terlibat dalam tindak pidana penyebaran berita palsu ke
pengadilan dan menerapkan situs pemblokiran bagi situs dan akun di media sosial yang
menyebarkan berita palsu. Peranan politik hukum juga diperlukan untuk menanggulangi
tindak pidana pemberitaan palsu di Indonesia yang dapat dilihat dari perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi elektronik yang telah ditegakkan melalui Pasal 45A Ayat (1) sebagai
dimaksudkan Pasal 28 Ayat (1) yang menjadi ius constituendum sebagai urgensi hukum
melalui politik hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Saran dari penulis, supaya dapat mengatasi lebih lanjut dari tindak pidana
penyebaran berita palsu yang semakin masif, pemerintah harus tegas melarang atau
menindaklanjuti siapapun yang menyebarluaskan berita palsu baik melalui dunia maya
ataupun dari media elektronik lainnya. Pemerintah wajib mencegah penyebarluasan berita
palsu yang telah dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan
politik hukum yang telah dikeluarkan, pemerintah telah melakukan tindakan yang benar
namun dalam hal praktek lapangan juga mengingat kondisi Covid-19 yang lebih rentan
membuat masyarakat resah.
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URGENSI OPTIMALISASI KEKUATAN HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 ATAS PRADIGMA “PASAL KARET“ DI DALAM MENGATASI
MISINFORMASI DI ERA PANDEMI COVID-19
Oleh :
Dewa Ayu Sri Sathyawati
Universitas Udayana
1. Latar Belakang
Seluruh kegiatan dalam kehidupan masyarakat diharapkan berjalan sistematis
sesuai dengan tatanan norma yang telah disepakati dalam kodifikasi hukum nasional
Indonesia. Seluruh ranah aktivitas manusia memiliki batasan yang perlu ditegakan
secara praktik melalui Ius constitutum berupa regulasi yang bersifat mengikat di
Indonesia tak terkecuali arus penyebaran informasi yang memiliki eksistensi krusial
ditengah derasnya alur media elektronik yang seakan memudahkan akses masyarakat
luas didalam mengirim ataupun menerima informasi. Sumber informasi dengan
mengandalkan media elektronik tentu saja menawarkan banyak kelebihan dari segi
kemudahan dalam mengakses informasi, hingga bahkan kecepatan. Namun fakta yang
ada di lapangan kerap kali masyarakat didalam menggunakan fasilitas media tersebut
melupakan esensi terpenting dari pada sebuah informasi yakni ketepatan, kapasitas
(free space), kerahasiaan, efisiensi dan keefektifan. Penggunaan internet yang nyaris
tanpa kendali disertai dengan pemanfaatan yang melenceng dari pada kaidah norma
yang sebelumnya telah disepakati menyebabkan berbagai tindak kejahatan di dunia
maya meningkat. Angka kejahatan online alias cybercrime telah menjadi tren baru di
banyak negara saat ini, termasuk di Indonesia kejahatan tersebut terjadi sejak tahun
1983.1 Secara teoritis penyelewangan tersebut akan sangat terbuka akan potensi
munculnya misinformasi, disinformasi, malinformasi dan hal lainnya yang masih
didalam ruang lingkup berita bohong (hoax). Hal ini menjadi sangat krusial mengingat
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saat ini dunia dalam keadaan kritis ditengah menyebarnya virus SARS-CoV-2 yang
menyebabkan penyebaran arus informasi menjadi sangat sensitif dan krusial.
Berdasarkan atas duduk perkara diatas penegakan payung hukum yang kuat
sangat diperlukan untuk membatasi kebebasan didalam memanfaatkan penggunaan
media elektronik terhadap penyebaran informasi. Sebagaimana yang Satjipto Rahardjo
katakan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, maupun
menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani
masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia
penegak hukum itu sendiri. 2Berangkat dari pada hal tersebut Indonesia telah
memberikan Pembatasan tindakan terkait dengan penyebaran informasi yang secara
konkret diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Problematika yang saat ini dihadapi oleh keberadaan Ius constitutum sebagai
pembatasan kebebasan tersebut adalah munculnya multitafsir dalam penegakkannya
dimana penafsirannya sangat mengandalkan subyektifitas penegak hukum atau secara
lumrah dikenal dengan pasal karet. Fakta tersebut seolah mempertanyakan bagaiman
kekuatan hukum terhadap pasal tersebut terkait dengan subyektifitas penegakan
hukumnya. Dalam hal ini memiliki implikasi terhadap tingkat kemunculan
misinformasi,disinformasi,malinformasi dan hal lainnya yang masih didalam ruang
lingkup berita bohong (hoax) khususnya di masa kritis Pandemi COVID-19 ini.
Berdasarkan atas pradigma hukum faktual terkait dengan dasar hukum tersebut
yang tertulis pada latar belakang. Penulis tertarik untuk membahas secara komprahensif
persoalan terkait pada tulisan ini.
2. Rumusan Masalah
Bagaimanakah urgensi optimalisasi kekuatan hukum Undang Undang Nomor 19 Tahun
2016 atas pradigma ''Pasal Karet'' didalam mengatasi misinformasi di era COVID-19?
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3. Analisis
Dinamisme masyarakat yang bergerak secara konstan perlu diiringi dengan ikatan
norma yang diharapkan mampu menstabilkan dinamisme masyarakat yang kompleks. Untuk
itu untuk memastikan tujuan dari pada norma hukum ini tepat sasaran sesuai dengan yang dicita
citakan maka formulasi dari pada ketentuan hukum tersebut haruslah bersifat konstitusional
dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip
negara hukum. 3 Merujuk pada Konsep governance dalam konteks pemerintahan adalah suatu
sistem, mekanisme atau proses tata kelola yang dirancang dengan tujuan yang baik, yang
memastikan untuk pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan yang baik dalam hal ini terkait
dengan penataan regulasi krusial, dengan semaksimal mungkin menghindari dampak
negatifnya.

4

Terlepas dari pada beberapa faktor sebagai mana disamapaikan oleh Prof. Dr.

Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya
terletak pada isi faktor tersebut. 5
Dimana faktor utama yang dirujuk adalah pada pendapat tersebut adalah faktor hukum
itu sendiri yakni formulasi dari pada undang undang tersebut apakah sudah cukup kuat di dalam
mengatur dan memenuhi asas hukum yakni Asas Welfare state ( negera kesejahteraan ).
Dimana Pemerintah Pusat bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya dengan
mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dengan terbentuknya formulasi hukum terkait
penyebaran informasi secara baik dan memenuhi tujuan dari pada regulasi tersebut maka asas
ini dikatagorikan sudah terlaksana begitupun sebaliknya maka dalam analisis selanjutnya akan
penulis paparkan terkait kekuatan hukum Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
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Elektronik. Serta analisis pradigma "Pasal Karet" yang terdapat pada substansi terkait sebagai
berikut :
1) Analis Terhadap Pasal 28 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
'' Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. ''
Berdasarkan analisis penulis terhadap frasa ini dapat diartikan bahwa bunyi dari
pada pasal ini berlaku sepihak dan spesifik mengarah pada "konsumen''. Sehingga tidak
ada kekuatan hukum yang mengarah pada khalayak umum. Merujuk pada unsur
pembetukan hukum yakni unsur ketiga diketahui bahwa hukum itu bersifat umum,
mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. 6 Maka dapat dibandingkan dengan
bunyi dari pada frasa ini yang tidak menggambarkan terpenuhinya unsur tersebut. Pasal
ini juga mengandung Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya . Apakah
ikatan hukum terkait informasi palsu memiliki akibat hukum yang hanya terbatas pada
kerugian konsumen? Lalu bagaimana dengan hak masyarakat umum yang juga
seyogaynya memiliki perlindungan terhadap penyebaran informasi palsu dan
seharusnya terhindar dari misinformasi.
2) Analis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
'' Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok

masyarakat

tertentu

berdasarkan

atas

suku,

agama,

ras,

antargolongan (SARA). ''
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Berbeda dengan pasal diatasnya , frasa ini sudah bersifat universal. Cakupannya sudah
merujuk pada masyarakat umum. Namun pada pasal ini lah sering kali duduk perkara terkait
dalam proses pembuktiannya terdapat unsur subyektifitas sehingga dengan unsur subyektifitas
tersebut akan timbul suatu keragu-raguan didalam pemutusan perkara melalui pertimbangan
asas in dubio pro reo '' Dalam hal terjadi keragu – raguan maka yang diberlakukan adalah
peraturan yang paling menguntungkan terdakwa''7 Atas dasar subyektifitas yang kemudian
melahirkan keragu-raguan tersebut maka akan timbul asumsi akan lemahnya subtansi hukum
terkait penyebaran informasi tersebut. Sehingga dalam implementasi aktual terkait berita
bohong sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) pembatasan terhadap liarnya
penyebaran berita bohong bersifat subyektif dalam hal ini kerap disebut sebagai '' Pasal Karet"
yang sangat membuka potensi akan meluasnya penyebaran informasi yang menimbulkan rasa
benci. Sebagai contoh konkrit pada era Pandemi COVID-19 kerap kali stigma masyarakat
mengenai kebijakan pemerintah mengandung unsur penyebaran informasi yang mengundang
skeptisme masyarakat terhadap beberapa konspirasi kebijakan pemerintah yang berujung pada
praduga negatif atas kinerja pemerintah atas dasar penyampaian informasi dari suatu individu
yang beredar luas menimbulkan praduga negatif dapat berupa rasa kebencian.
Subyektifitas terhadap isi dari pada pasal ini juga diperkuat dengan adanya Asas Non
Lisensi: suatu asas yang lebih terkait dengan kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan
pendapat dalam bentuk tulisan. Berdasar atas segala pertimbangan diatas maka sudut
pandangan penyelesaian masalah akan banyak merujuk pada situasi kondisi terkait. Untuk
lebih memperjelas dan menerapkan perlindungan data dalam sistem elektronik, terdapat dasar
lain yaitu berdasarkan aturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Mekominfo), dimana pada
tanggal 1 Desember 2016, Peraturan No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
Dalam Sistem Elektronik (peraturan Kominfo 20). Peraturan Kominfo 20 mulai berlaku pada
1 Desember 2016 dan menetapkan persetujuan sebagai fondasi inti perlindungan privasi data
di bawah undang-undang privasi data Indonesia, sehingga semua pemrosesan hanya dapat
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari subjek data.
Kemudian baru-baru ini, Pemerintah Indonesia semakin memperjelas cakupan
perlindungan data pribadi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang
7
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mulai berlaku pada 24 Mei 2019 untuk melindungi privasi pengguna. Terakhir pada Oktober
2019, Pemerintah mengeluarkan pasal 71, yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2019 dan,
selain menegaskan kembali konsep perlindungan data pribadi yang ada yang dikemas dalam
peraturan perlindungan data Indonesia saat ini, berisi beberapa tambahan yang sebelumnya
tidak diakui pada ESP sebab kewajiban sehubungan dengan perlindungan data pribadi.
4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan semua penjelasan yang telah penulis jabarkan diatas, penulis
menyimpulkan bahwa perlu ada optimalisasi kekuatan hukum untuk bisa mengatasi
misinformasi dalam masa pandemi Covid-19. Kekuatan hukum ini harus diperkuat berdasarkan
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mencegah misinformasi
tersebut terjadi. Dengan adanya optimalisasi ini diharapkan dapat membentuk informasi yang
sangat akurat dan mengurangi berita bohong (Hoax).
Berdasarkan penjabaran analisis diatas ketidak kuatan hukum yang mengatur arus
penyebaran informasi terbukti dengan pemberlakuan unsur hukum secara sepihak pada Pasal
28 Ayat (1). Serta subyektifitas bunyi frasa pada Pasal 28 Ayat (2) yang berpotensi
menyebabkan keragu raguan hukum dan memicu paradigma pasal karet pada pranata hukum
di Indonesia. Berdasarkan kondisi terkait dapat dikatakan kekuatan hukum yang lemah
berpotensi menggiring publik di dalam penyebaran arus informasi yang bebas tanpa batas.
Untuk itulah optimalisasi pada dasar hukum tersebut memiliki tingkat urgensi yang tinggi di
dalam membatasi duduk perkara ini.
Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data melalui
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 harus dilindungi dengan benar dan mengikuti prosedur
perlindungan data yang tepat juga penting untuk membantu mencegah kejahatan dunia maya
dengan memastikan perincian, khususnya perbankan, alamat, dan informasi kontak dilindungi
untuk mencegah penipuan. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia lebih kooperatif
dalam melakukan analisa terkait Undang-Undang Informasi ini agar tak terjadi permasalahan
yang menimbulkan amarah masyarakat dan hukum yang ada harus ditegakkan demi
terwujudnya prinsip Fiat Justitia Ruat Caelum.
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