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A. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan. 

Manusia menggunakan tanah untuk mendirikan bangunan, bertani, berkebun, 

beternak, dan memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung didalam 

tanah.1 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup 

yang ada di bumi membutuhkan tanah untuk dapat tetap melanjutkan 

kehidupannya. Hal ini menjadi bukti bahwa tanah memiliki peran penting 

dalam keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup, yang tidak dapat 

dipisahkan kedudukannya dengan mahkluk hidup. Kedudukan tanah yang 

sangat penting dan untuk menjamin ketersediaan tanah di masa mendatang, 

membuat pemerintah turut andil dalam mengatur tanah yang berada dalam 

wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana telah diatur 

dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan: “Bumi, air, dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, lahirlah sebuah 

peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam khususnya 

terkait persoalan agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA. 

Peraturan tersebut menjadi dasar bagi negara, terkhusus pemerintah atau 

organ negara dalam mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 

penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan terkait dengan manfaat dari bumi, 

air, ruang angkasa, dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. 

Tanah tidak saja dibutuhkan dalam rangka kepemilikan pribadi manusia 

tetapi juga subjek hukum lainnya. Kebutuhan pemerintah terhadap tanah 

 

1 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsi Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45. 



 

guna menyediakan fasilitas umum, sarana penunjang kehidupan, 

penyelenggaraan pemerintahan dan negara, termasuk juga kebutuhan pihak 

swasta seperti pelaku usaha yang membutuhkan bidang tanah untuk 

menjalankan usahanya. Dalam proses untuk mengatur berbagai fungsi dari 

tanah, pemerintah mengeluarkan satu kebijakan yakni menciptakan sebuah 

Bank Tanah yang merupakan badan khusus yang bertugas dalam mengelola 

tanah. Bank Tanah tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang- 

undangan yakni: 

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tentang Badan Bank Tanah; 

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Negara Tahun 2015-2019; 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara 2020-2024.2 

6. Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2021 tentang Struktur Dan 

Penyelenggaraan Badan Bank Tanah 

Namun, sejak wacana pembentukan dan lahirnya peraturan perundang- 

undangan Bank Tanah, terus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. 

Hal tersebut disebabkan karena terdapat beberapa permasalahan mendasar 

dari Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Adapun permasalahan tersebut 

timbul karena RUU Pertanahan dinilai bertentangan dengan UUPA 1960 

yang lebih dahulu mengatur mengenai pertanahan, Hak Pengelolaan (HPL) 

dan Penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN), adanya masalah 

pada Hak Guna Usaha (HGU) serta masih banyak lagi hal yang dijadikan 

sebagai landasan oleh masyarakat dalam menyampaikan argumen mengenai 

permasalahan pada pembentukan RUU Pertanahan. Oleh sebab itu, 

diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan pelaksanaan 

Bank Tanah di Indonesia agar ditemukannya pengetahuan yang dapat 

menjadi refensi atau acuan bagi siapapun yang ingin mengetahui lebih 

dalam mengenai permasalahan tersebut. 

 
 

2 Andi Tenrisau. Esensi Pembentukan Bank Tanah Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia, (Jakarta: 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, 2022), hlm. 3 



 

Ada banyak poin-poin yang menentang adanya bank tanah ini. Pertama, 

bank Tanah mengadopsi asas domein verklaring (negaraisasi tanah) dan 

menyelewengkan hak menguasai dari negara. Asas ini dapat dilihat dari cara 

kerja Bank Tanah yang melihat tanah sebagai milik negara. Bahkan, 

dipersempit lagi menjadi milik pemerintah. Praktik domein verklaring ini 

digunakan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengakuisisi tanah 

masyarakat dan asas ini sudah dihapus UU No.5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Asas domein verklaring menganggap 

tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dianggap tidak ada 

penguasaan hak di atasnya, maka otomatis tanah negara. Asas ini 

menyimpang karena seolah negara dan pemerintah memiliki pemilikan 

absolut atas tanah. Dari hasil penetapan tanah negara oleh pemerintah 

selanjutnya tanah akan dijadikan hak pengelolaan (HPL) dan dimasukan 

sebagai sumber tanah bagi Bank Tanah. Kedua, Liberalisasi pasar tanah dan 

kemudahan badan usaha asing menguasai tanah. Bank Tanah tidak berpihak 

pada pemenuhan hak masyarakat kecil atas tanah. Seperti termaktub Pasal 19 

PP No.64 Tahun 2021, Bank Tanah menjamin dan mendukung ketersediaan 

tanah untuk pembangunan dalam rangka peningkatan ekonomi dan 

investasi. Beleid ini berkaitan dengan PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan dimana tanah negara, salah satunya adalah tanah masyarakat 

yang belum bersertifikat dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. PP 

No.64 Tahun 2021 melihat tanah sebagai komoditas yang mudah 

diperjualbelikan dan dimonopoli sekelompok orang, terutama pemilik modal. 

Padahal, UU Pokok-Pokok Agraria memandatkan adanya fungsi sosial atas 

tanah dan melarang monopoli atas tanah oleh pihak swasta. UU Cipta Kerja 

dan peraturan turunannya membelokkan peran negara yang seharusnya 

menjamin hak atas tanah untuk rakyat miskin dan mencegah monopoli 

swasta. Ketiga, Memperparah ketimpangan, konflik agraria, dan perampasan 

tanah masyarakat. Bank Tanah memperkuat pengadaan tanah bagi kelompok 

bisnis dan pemodal, termasuk praktik monopoli dan negaraisasi tanah. Hal 

tersebut melebarkan ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat 

dengan badan usaha dan negara. Dengan menggunakan asas domein 



 

verklaring, sistem hak pengelolaan akan menambah parah konflik agraria. 

Tahun 2020, terdapat 241 konflik agraria struktural yang berdampak terhadap 

lebih dari 135 ribu keluarga di 359 desa/kota. Proses perolehan tanah oleh 

Bank Tanah berpotensi kuat tumpang tindih dengan wilayah hidup 

masyarakat. Sumber tanah Bank Tanah banyak berasal dari tanah yang 

seharusnya diprioritaskan untuk rakyat dalam kerangka reforma agrarian. 

Keempat, Memudahkan perampasan tanah dengan dalih pengadaan tanah 

untuk kepentingan investasi. Revisi UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum melalui UU Cipta 

Kerja dan PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan memperkuat posisi 

Bank Tanah. Misalnya, revisi UU Pengadaan Tanah memperluas definisi 

kepentingan umum yang menjadi salah satu tujuan Bank Tanah dan PP Hak 

Pengelolaan menjadi pendukung sumber tanah bagi Bank Tanah. Bank Tanah 

sebagai lembaga jenis baru karena kekayaan Bank Tanah merupakan 

kekayaan negara yang dipisahkan, tapi Bank Tanah bentuknya bukan BUMN. 

Pasal 3 ayat (2) PP No.64 Tahun 2021 mengatur Bank Tanah dapat 

melakukan fungsi publik (pengaturan) dan privat (kerja sama). Bank Tanah 

juga bisa membentuk badan usaha atau badan hukum dalam mendukung 

kegiatan usahanya. Kelima, Tujuan Bank Tanah bertentangan dengan reforma 

agraria. Meskipun PP No.64 Tahun 2021 memasukan reforma agraria sebagai 

salah satu yang diamanatkan untuk dijamin ketersediaan tanahnya oleh Bank 

Tanah, tapi hal ini sebagai bentuk penyelewengan reforma agraria. Keenam, 

Bank Tanah menimbulkan dualisme, tumpang tindih, dan konflik kepentingan 

dengan Kementerian ATR/BPN dalam pengaturan pertanahan dan pengadaan 

tanah. Melihat dari kewenangan dan fungsi Bank Tanah, Bank Tanah 

menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang selama ini seharusnya 

dijalankan Kementerian ATR/BPN. Kewenangan Bank Tanah antara lain 

mengatur urusan agraria mulai dari perencanaan, perolehan, pengadaan, 

pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Ketujuh, Bank Tanah 

berpotensi menjadi lahan subur praktik korupsi dan kolusi. Hal ini bisa terjadi 

karena Bank Tanah punya kewenangan dan fungsi yang luas. Bank Tanah 

bisa melegalkan kesalahan dalam penggunaan kewenangan dengan alasan 



 

penanganan masalah pertanahan. Mekanisme kerja Bank Tanah juga 

berpotensi abuse of power karena audit pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangan   penyelenggaraan   Bank   Tanah   dilakukan   oleh    akuntan 

publik swasta. Pada Pasal 47 ayat (2) PP Badan Bank Tanah mengatur 

akuntan publik tersebut dipilih oleh Dewan Pengawas atas usulan Kepala 

Bank Tanah. Hal ini tentunya patut dipertanyakan karena berpotensi 

menimbulkan conflict of interest.3 

 
 

b. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana urgensi kebijakan Bank Tanah di Indonesia? 

2. Apa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Bank Tanah di 

Indonesia? 
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UNPAR. https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/konsep-bank-tanah-dalam-undang-undang-cipta-kerja/ 



 

B. PEMBAHASAN 

1. Urgensi Kebijakan Bank Tanah di Indonesia 

Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, Bank Tanah adalah badan khusus yang mengelola tanah, dan 

berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, 

pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Kemudian, menurut Prof. Maria. 

S.W. Sumardjono, Bank Tanah merupakan setiap kegiatan pemerintah untuk 

menyediakan tanah yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian 

hari.4 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Tanah 

merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelolah 

tanah yang tersedia sehingga dapat digunakan di kemudian hari bagi 

kepentingan pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pada Pasal 126 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan 

bahwa “Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka 

ekonomi berkeadilan untuk: kepentingan umum, kepentingan sosial, 

kepentingan pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan 

Reformasi Agraria” dimana harta tersebut terpisah dengan harta kekayaan 

milik negara. Hal ini secara lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 yang mengatur terkait dengan 

Badan Bank Tanah, yaitu suatu lembaga atau badan hukum yang mengatur 

harta kekayaan yang diperoleh dan terpisah dari harta kekayaan milik 

negara5. 

Dalam proses melaksanakan kebijakan Bank Tanah, pemerintah telah 

menetapkan tiga struktur dari badan Bank Tanah, yaitu : 

a. Komite 

Komite diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertanahan yang beranggotakan para 

menteri dan kepala yang terkait. Ketua dan anggota komite 

 

 

 
4 Helmi Romdhoni, (Pengertian, Konsep dan Mekanisme Bank Tanah, Jakarta: Inanews.co.id, 2020) 
5 Fidri Fadillah Puspita, dkk., Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternativ Memulihkan 

Perekonomian di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, (Sidoarjo: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 

2021), hlm.1 



 

didasarkan pada usulan menteri di bidang pertanahan, yang 

kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

b. Dewan Pengawas 

Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang, dimana 4 (empat) 

orang merupakan unsur profesional dan 3 (tiga) orang lainnya 

dipilih oleh Pemerintah Pusat. Calon Dewan Pengawas 

profesional akan mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat dan selanjutnya disampaikan ke Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk dipilih 

kemudian disetujui. Calon unsur profesional yang diajukan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 

paling sedikit berjumlah dua kali lipat dari jumlah tenaga 

profesional yang dibutuhkan. 

c. Badan Pelaksana 

Badan Pelaksana terdiri atas Kepala dan Deputi, dimana jumlah 

Deputi akan ditetapkan oleh Ketua Komite. Pengangkatan dan 

pemberhentian Kepala dan Deputi akan dilakukan oleh Ketua 

Komite, yang dapat disulkan oleh Dewan Pengawas6. 

Karakteristik tanah yang dapat dikelola oleh bank tanah, yaitu: 

 
a. Tanah yang bersumber dari hasil penetapan pemerintah 

Jenis tanah yang bersumber dari hasil penetapan pemerintah, 

yakni : 

• Tanah bekas hak; 

• Kawasan dan tanah terlantar; 

• Tanah pelepasan kawasan hutan; 

• Tanah timbul; 

• Tanah hasil reklamasi; 

• Tanah bekas tambang; 

• Tanah pulau-pulau kecil; 
 
 

6 Andi Tenrisau, Esensi Pembentukan Bank Tanah Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia, (Jakarta: 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, 2022), hlm. 4 



 

• Tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang; dan 

• Tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya. 

b. Tanah yang bersumber dari pihak lain 

Jenis tanah yang di kelola oleh bank tanah, dapat bersumber dari 

pihak lain. Pihak lain yang dimaksud yaitu pemerintah pusat dan 

daerah, BUMN, BUMD, badan usahan, badan hukum, 

Masyarakat.7 Tanah dapat diperoleh dari pihak lain melalui: 

• Pembelian; 

• Penerimaan hibah/sumbangan atau yang sejenisnya; 

• Tukar menukar; 

• Pelepasan hak; dan 

• Bentuk lainnya yang sah. 

 
Penerapan dari kebijakan manajemen pertanahan melalui Bank 

Tanah dilakukan oleh pemerintah akibat pengaruh populasi yang 

mengalami peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Peningkatan 

populasi ini mengakibatkan ketersediaan tanah untuk pembangunan 

sangat terbatas, terjadi ketimpangan antara kepemilikan tanah dan tanah 

yang menjadi objek spekulasi sehingga harga tanah menjadi tidak dapat 

terkendali serta terdapat banyak potensi tanah idle dan tanah terlantar 

yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, 

kebutuhan akan tanah tanah juga turut mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Kebutuhan tanah pemerintah meliputi: 

a. Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan infrastruktur, 

energi, dan program pembangunan lainnya; 

b. Pengembang kota baru dan program 1 juta rumah untuk MBR; 

c. Penyediaan tanah untuk memfasilitasi, investasi dalam meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian8. 

Apabila tidak dilakukan manajemen dan pengelolaan terhadap 

pertanahan dengan baik dan benar dapat menimbulkan celah pembangunan, 

 

7 Ibid, hlm. 5 
8 Ibid, hlm. 2 



 

seperti harga tanah yang menjadi tidak terkendali, ketersediaan tanah yang 

menjadi sangat terbatas, terjadinya urban sprawling sehingga menimbulkan 

chaos dalam hal alih fungsi lahan dan perkembangan kota yang tidak efisien. 

Hadirnya kebijakan bank tanah diharapkan mampu memberikan solusi 

terhadap pemanfaatan tanah dan ketersediaan tanah dimasa mendatang. 

Konsep bank tanah yang dikemukakan oleh Mochtar yaitu bank tanah 

dapat berfungsi sebagai pengendali pasar tanah yang menjamin efisiensi dan 

rasionalitas harga tanah, mengefisienkan dan menjamin nilai tanah yang 

wajar dan adil serta berfungsi untuk memadukan kebijakan, strategi, 

implementasi, dan evaluasi yang berkaitan dengan tanah. Bentuk Bank 

Tanah berdasarkan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (selanjutnya disingkat PP 

Bank Tanah) adalah badan hukum dan kekayaan yang dimiliki terpisah dari 

kekayaan negara.9 Dalam PP Badan Bank Tanah, Badan Bank Tanah 

memiliki kewenangan khusus yaitu untuk menjamin ketersediaan tanah 

dalam rangka ekonomi berkeadilan dalam bentuk: kepentingan umum, 

kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan 

ekonomi, konsolidasi lahan, dan/atau reforma agraria. perencanaan, 

perolehan tanah, pengadaan tanah, pemanfaatan tanah, dan pendistribusian 

tanah. 

Dalam prakteknya bank tanah memiliki 2 jenis yaitu Bank Tanah Publik 

yang merupakan lembaga bank tanah yang terdiri dari unsur pemerintah, 

baik secara independen maupun bekerja sama dengan departemen lainnya 

yang bertujuan sebagai pengendali pola pertumbuhan pada wilayah 

perkotaan, mengelola harga tanah agar selalu stabil, dan menggunakan tanah 

lebih bermanfaat.10 Selain itu, juga terdapat Bank Tanah Swasta yang 

merupakan lembaga bank tanah yang merupakan hasil kerja sama antara 

pemerintah dengan sektor swasta yang bertujuan fundamentalnya yaitu 

 
 

9 Arnowo, H. (2021). Pengelolaan Aset Bank Tanah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan. Jurnal 

Pertanahan, 11(1). 
10 Puspita, F. F., Latifah, F. N., & Krisnaningsih, D. (2021). Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai 

Alternatif Memulihkan Perekonomian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3), 1761-1773. 



 

mendapat laba dari hasil perolehan kontrak sewa dalam jangka waktu yang 

lama dan meningkatnya nilai tanah.11 

2. Dampak Kebijakan Bank Tanah di Indonesia 

Tingginya populasi yang ada dan meningkatnya kebutuhan terhadap 

bidang tanah baik untuk pemerintah maupun sektor swasta. Untuk itu 

diperlukan pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berbasis 

pada tata guna tanah. Salah satu permasalahan pertanahan yang menjadi 

fokus utama, yakni pada persediaan tanah untuk pembangunan di daerah 

perkotaan termasuk kebutuhan rencana pembangunan nasional dan wilayah- 

wilayah administratif, mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan di 

bidang pertanahan. Salah satu fokus utama permasalahan tanah di Indonesia 

ialah terbatasnya persediaan tanah untuk pembangunan di kota-kota besar. 

Hal ini mendorong terjadinya kelangkaan pertanahan di daerah perkotaan 

dan harga tanah melonjak drastis tidak lagi mengikuti Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP).12 Oleh karena itu, pemerintah membuat sebuah kebijakan dengan 

membentuk sebuah badan bank tanah, yakni salah satu sarana manajemen 

sumber daya yang penting untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan 

tanah. Adapun metode yang diusung dalam bank tanah adalah kontrol pasar 

dan stabilitasi tanah pasar lokal. Bank tanah menjamin adanya ketersediaaan 

tanah untuk berbagai keperluan pembangunan di masa yang akan datang, 

efisiensi APBN/APBD, mengurangi konflik dalam proses pembebasan tanah 

dan mengurangi dampak buruk liberalisasi tanah.13 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja telah membuka tatanan baru dalam bidang pertanahan di Indonesia. 

Dalam Pasal 125 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja diatur bahwa Bank Tanah berfungsi untuk melaksanakan 

perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pendistribusian tanah. 

 

 
11 Ibid 
12 Ranitya Ganindha, Urgensi Pembentukan Kelembangaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan 

Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), hlm.2 
13 Bernhard Limbong, Bank Tanah, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013), hlm. 45 



 

Namun, berbagai penilaian muncul dari kalangan masyarakat setelah 

disahkan undang-undang tersebut. Hadirnya undang-undang tersebut 

menimbulkan kekhawatiran adanya peningkatan hak menguasai negara atas 

tanah menjadi hak yang baru yaitu hak pengelolaan.14 Berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 menegaskan bahwa 

Hak Menguasai Negara (HMN) berarti kebijakan pengaturan, pengurusan, 

pengelolaan, dan pengawasan yang berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang dasar 1945 dan Hak Menguasai Negara tidak dapat 

diartikan bahwa negara memiliki tanah. Ketidaksesuaian reforma agrarian 

dan sumber daya alam mendorong terjadinya degradasi norma UU Pokok- 

Pokok Agraria.15 

Berdasarkan hasil penelitian Institute for Development of Economic and 

Finance (Indef), yakni Bhina Yudhistira menilai bahwa terobosan dalam UU 

No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja soal pembentukan Badan Bank 

Tanah memiliki dampak yang besar bagi masyarakat umum kedepannya 

sehingga perlu dikaji kembali. Hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah 

jika undang-undang tersebut dikaji kembali adalah porsi lahan untuk 

kepentingan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk 

lebih diperjelas sehingga terjadi pembatasan ruang penguasaan aset tanah 

oleh konglomerat dan investasi asing.16 Bhima Yudhistira menilai dengan 

adanya Bank Tanah, mendorong munculnya akumulasi tanah untuk 

kepentingan komersil dibandingkan keperluan masyarakat yang 

mengakibatkan masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mengakses 

tanah. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan hadirnya bank tanah 

yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi persoalan pertanahan atau 

agrarian yang ada di Indonesia.17 

Oleh karena itu, memperhatikan urgensi hadirnya Bank Tanah demi 

menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan di masa yang akan 

mendatang, agar Bank Tanah dapat berperan dan berfungsi sebagaimana 

 

14 Hasyim Sofyan Lahilote, dkk. Pengawasan terhadap Bank Tanah : Urgensi, Kewenangan, dan 

Mekanisme (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado,2021), hlm. 194 
15 Ibid hlm. 195 
16 Tagar, UU Cipta Kerja Soal Bank Tanah, Indef : Perlu Dikaji Lagi, (Jakarta: Line Today, 2020). 
17 Ibid 



 

tujuan awal dibentuknya badan ini, diperlukan pengawasan yang baik dan 

efisien. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja soal pembentukan Badan Bank Tanah yang 

menyebutkan pengawasan dilakukan secara internal oleh dewan pengawas, 

misalnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Namun perlu diperjelas kembali peran dan fungsi dari BPN dan OJK 

agar tidak terjadi tumpang tindih.18 

Hakikatnya keberadaan Badan Bank Tanah, dapat memberikan banyak 

manfaat terutama dalam membantu pemerintah menyediakan stok tanah- 

tanah guna peruntukkan kepentingan umum. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Benhard Limbong19, bahwa terdapat 6 (enam) wujud dari fungsi Bank 

Tanah, yaitu Penghimpun tanah (land keeper), sebagai pegaman tanah (land 

warrantee), sebagai pengendali penguasaan tanah (land purchaser), sebagai 

pengelola tanah (land management), sebagai penilai tanah (land appraisal) 

dan sebagai penyalur tanah (land distributor). 

Keberadaan Badan Bank Tanah juga didasarkan pada amanat 

konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dilaksanakan melalui 

kewenagan negara dalam Hak Menguasai Negara yang diatur dalam Pasal 2 

ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa negara berwenang mengatur 

dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan tanah atau 

pemeliharaannya; negara berwenang untuk menentukan dan mengatur hak- 

hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu 

dan negara berwenang untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 

hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, 

dan ruang angkasa, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai 

sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur. 

Diharapkan fungsi manajemen bank tanah dapat betul-betul berjalan 

sehingga tujuan pemenuhan bidang tanah guna pembangunan untuk 

kepentingan umum dapat dimanfaatkan untuk semua kelompok masyarakat 

tidak terbatas pemenuhan tanah bagi investor atau pemerintah semata. 

 

18 Hasyim Sofyan Lahilote, dkk. Pengawasan terhadap Bank Tanah: Urgensi, Kewenangan, dan 

Mekanisme. (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021). 
19 Bernahrd Limbong, 2013, Politik Pertanahan, Penerbit: PT.Dharma Karsa Utama: Jakarta, hlm. 370-371 



 

C. KESIMPULAN 

Bank Tanah adalah badan khusus yang mengelola tanah, dan berfungsi 

melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, 

dan pendistribusian tanah. Dibentuknya Bank Tanah didukung oleh munculnya 

pandangan tanah sebagai komoditas strategis. Hadirnya kebijakan bank tanah 

diharapkan mampu memberikan solusi terhadap pemanfaatan tanah dan 

ketersediaan tanah dimasa mendatang. Namun, kebijakan Bank Tanah yang 

ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja soal pembentukan Badan Bank Tanah tentu saja menuai pro dan 

kontra dari masyarakat. Ada yang menilai bahwa adanya Bank Tanah, 

mendorong munculnya akumulasi tanah untuk kepentingan komersil 

dibandingkan keperluan masyarakat, sehingga mengakibatkan masyarakat akan 

mengalami kesulitan dalam mengakses tanah. Maka, agar Bank Tanah dapat 

berperan dan berfungsi sebagaimana tujuan awal dibentuknya badan ini, 

diperlukan pengawasan yang baik dan efisien sebagaimana telah diatur. Dengan 

adanya pengawasan terhadap Bank Tanah melalu organ dewan pengawas 

sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja, dapat menjadi langkah preventif 

dalam meminimalisir penyalahgunaan wewenang dikemudian hari. 
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“REGULATION EMBODIMENT OF THE MINISTER OF EDUCATION, 

CULTURE, RESEARCH & TECHNOLOGY ON THE PREVENTION AND 

HANDLING OF SEXUAL VIOLENCE IN HIGHER EDUCATION AS AN EFFORT 

TO IMPROVE THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION” 

By: 

Amina Rahma Ahmad and Aditya Haryadi Utomo 

INTRODUCTION 

1. Background 

The world is increasingly shocked by thousands of cases related to immoral acts in 

the form of sexual violence. Sexual violence is a sexual act that comes from one person 

to make another person feel uncomfortable and intimidated or afraid. Global data 

obtained from UN Women, cases of sexual violence against women reached 736 

million.1 In one of the studies conducted by Value Champion, Indonesia is the number 

two country in the Asia Pacific that is considered unsafe for women.2 There were 1,411 

cases of violence against women from January 1, 2022 to February 21, 2022, based on 

data from the Online Information System for the Protection of Women and Children of 

Ministry of Women Empowerment and Child Protection.3 

Indonesia is a country that highly values education for the welfare of the nation and 

state. Therefore, Indonesia has become a transformation for the younger generation in 

carrying out their education. However, acts of sexual violence often occur in the 

educational environment itself. Suppose you look at the data on the incidence of sexual 

violence in the educational environment. In that case, it makes anyone sad to see it 

because, ideally, the educational environment is a place to learn about life and 

humanity. In fact, it is a place where human values are taken away and violated. 

Many cases of sexual violence in Indonesia come from the Higher Education 

environment. Human values are taken away because of cultural relations and social 

habits; the worst is the power relationship between lecturers and students. Perpetrators 

can be educators who act against students or fellow students themselves. Educators 

qualified as lecturers, instructors, or tutors participate in organizing Higher Education. 

Meanwhile, students are students at the higher education level. Both are vulnerable to 

 
1 komnasperempuan.go.id, 2021, Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Tanpa Kekerasan, 

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-tanpa-kekerasan-

internasional-2-oktober-jakarta-3-oktober-2021. Accessed August 14th 2022 
2  Devina Heriyanto, 2019, Indonesia ranked second-most dangerous place for women in Asia Pacific: Study, 

Indonesia ranked second-most dangerous place for women in Asia Pacific: Study - National - The Jakarta Post, 

Accessed August 14th 2022 
3  Kurniawan Eka, 2022, Terdapat 1.411 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang Januari hingga 

Februari 2022, Terdapat 1.411 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang Januari hingga Februari 2022 

(kompas.tv), Accessed August 14th 2022 

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-tanpa-kekerasan-internasional-2-oktober-jakarta-3-oktober-2021
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-tanpa-kekerasan-internasional-2-oktober-jakarta-3-oktober-2021
https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/06/indonesia-ranked-second-most-dangerous-place-for-women-in-asia-pacific-study.html
https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/06/indonesia-ranked-second-most-dangerous-place-for-women-in-asia-pacific-study.html
https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-januari-hingga-februari-2022?page=all
https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-januari-hingga-februari-2022?page=all
https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-januari-hingga-februari-2022?page=all
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being perpetrators of sexual violence. Perpetrators make threats of discrimination and 

even affect the academic status of the victim. 

Lecturers who should be role models for students can be perpetrators of sexual 

violence against students. Meanwhile, students who should be good friends in going 

through the educational process in lectures make their friends as objects to vent their 

sexual desires. In 2021, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology 

released the results of research in 79 universities in 29 different cities in Indonesia 

regarding acts of sexual violence in universities, the results were quite surprising, 77% 

of lecturers admitted that sexual violence had occurred in the university environment, 

but 63% of cases were not reported.4 Educators or students in higher education who can 

become victims of sexual harassment undoubtedly feel insecure, comfortable, and 

peaceful in the university environment where their education is carried out. Not only 

that, mental health certainly has an impact that affects the learning process. 

The impact on the victims will undoubtedly affect the quality of education that will 

be and is being pursued. In addition, the learning process is disrupted and can even 

hindered so that there is a decrease in the quality of education due to acts of sexual 

harassment in the university environment. From the various impacts caused above, 

prevention efforts are needed in the Higher Education environment. The government, 

through the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Nadiem 

Makarim, then issued Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and 

Technology of the Republic of Indonesia (Permendikbud Ristek RI RI) Number 30 of 

2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education in 

November 2021. 

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 is the guideline for preventing sexual 

violence in universities due to the many cases of sexual violence that violate human 

values. It damages the victim's morals and quality of life, including the education that is 

being and will be taken. This regulation is essential for all elements in the Higher 

Education environment, including students and educators, so that they are aware and 

synergize to prevent cases of sexual violence that occur. Therefore, it is necessary to 

study further regarding Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021, which may be 

that every university has not been maximized in its embodiment. 

 

 
4  Mesakh Ananta, 2022, Menilik Kembali Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Menilik 

Kembali Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Halaman 1 - Kompasiana.com. Accessed 

August 14th 2022 

https://www.kompasiana.com/mesakh32918/62878f4b3623ae519d6d9712/menilik-kembali-pelecehan-dan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus
https://www.kompasiana.com/mesakh32918/62878f4b3623ae519d6d9712/menilik-kembali-pelecehan-dan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus
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2. Problem Formulation 

Based on the background of the problem that the author raised along with the 

legal facts, we describe two problem formulations, as follows:  

1. How is the implementation of Regulation of The Minister of Education, Culture, 

Research, and Technology Number 30 of 2021 in Higher Education as an effort to 

improve the quality of education? 

2. What is the role of students in embodying Regulation of The Minister of Education, 

Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021? 
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A. DISCUSSION 

1. The Embodiment Of Regulation of The Minister Of Education, Culture, Research, 

And Technology Of The Republic Of Indonesia Number 30 Of 2021 On 

Prevention And Handling Of Sexual Violence in The Higher Education 

Environment As An Effort To Improve The Quality Of Education 

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 is a Regulation of the Minister of 

Education, Culture, Research, and Technology which was established to regulate and 

implement higher education policies in Indonesian in the Prevention and Handling of 

Sexual Violence in Higher Education. Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 has 

regulated all University policies and has high power to decide and follow up on cases of 

Sexual Violence that educators and students have committed. 

Sexual Violence in the university environment often occurs and is carried out by 

educators, namely lecturers, to students who are carrying out their studies at the 

University. However, it is possible that Sexual Violence can be carried out by students 

so that lecturers and other students become victims of Sexual Violence. In this case, 

Permendikbud Ristek RI becomes an essential guideline for Universities in handling 

cases of Sexual Violence so that it can be minimized to eliminate cases of Sexual 

Violence in Universities environment. 

The policies that have been established in Permendikbud Ristek RI Number 30 of 

2021 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education include; 

providing understanding to educators and students about Sexual Violence, providing 

legal protection to victims of Sexual Violence, and a deterrent effect to perpetrators of 

Sexual Violence.5 

In Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 in chapter II contained in Articles 

6 to 9, it has been regulated on the Prevention of Sexual Violence in Higher Education 

carried out by Universities, educators, and students themselves who play an active role 

in preventing cases of Sexual Violence. Article 6 can be started by providing direct 

education on the importance of preventing Sexual Violence to educators and students. 

Universities must be able to strengthen higher education governance by forming a task 

force to prevent Sexual Violence harassment, carry out operations every week to 

 
5  Robiatul Adawiyah, Reza Hilmy Luayyin, dan M. Nabat Ardli, 2022. Analisis Permendikbud Ristek RI No, 

30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologi. Al Qodiri : 

Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 19 (3): 789 
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minimize the occurrence of harassment cases, and create a community to become an 

information center regarding the prevention of Sexual Violence Harassment.6 

Article 5 Paragraphs (1) and (2) Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 

covers actions taken verbally, non-physically, and physically to the condition of the 

body through information and communication technology (social media) as well as 

directly to the victim so that it can become a case of Sexual Violence in college. Higher 

education educators must be able to realize and respond to the situation that cases of 

Sexual Violence have occurred through the actions described in Article 5 Paragraph (2). 

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 which is contained in Article 6 

Paragraph (3) where a University must be able to form a Task Force which has the 

function of implementing, developing, and providing services to educators and students 

to be able to prevent cases of Sexual Violence in Universities. Universities that have 

been able to realize the existence of a Task Force are one of the efforts and policies in 

preventing Sexual Violence. 

The Higher Education Task Force is very much needed in the world of lectures to 

prevent cases of Sexual Violence perpetrated by educators against students or students 

who commit crimes against other students. Higher Education Task Forces assisted by 

educators and student organizations in preventing cases of Sexual Violence must be 

able to be sensitive to situations that occur around Universities and follow up if this 

Sexual Violence has occurred. 

However, the regulation still cannot be fully realized because it does not get 

serious attention from the Universities themselves. As a result of this, Permendikbud 

Ristek RI has just been issued and ratified. Regulations that is formed must be 

interspersed with a strong bureaucratic system so that cases of sexual violence that 

occur can be followed up more firmly in Indonesian Universities. It is possible that 

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 can be realized perfectly with the 

existence of strong awareness of higher education institutions and students so that they 

can carry out this Regulation of The Minister of Education, Culture, Research, and 

Technology can socialize it to the education system and the scope of students 

themselves so that all existing policies can be implemented and cases will not happen 

again in Universities. 

 
6 Regulation of The Minister of Education, Culture, Research, and Technology of The Republic of Indonesia 

Number 30 of 2021 On Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. 
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Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 is an effort to improve the quality of 

education through policies that have been implemented in Universities because all 

education systems and students are aware of the importance of learning about Sexual 

Violence in Universities and make it the most vital pillar and no longer need to worry 

that cases of Sexual Violence can occur so that educators and students can carry out the 

learning process optimally. However, cases of Sexual Violence may happen again. 

Therefore both educators and students must be able to prevent Sexual Violence when 

they see things that are not common in Universities. Educators have an essential role in 

improving the quality of education in higher education because an educator becomes an 

educational transformation that must be able to convey the values contained in the 

material given to students. 

 

2. The Role Of Students In Embodying Regulation of The Minister of Education, 

Culture, Research, and Technology Of The Republic Of Indonesia Number 30 Of 

2021 On Prevention And Handling Of Sexual Violence In Higher Education 

Sexual violence is a familiar thing for many people. In Indonesia, there is not a 

single organization that has exact data on cases of sexual violence, especially in 

universities. The rampant sexual violence in universities is like an iceberg phenomenon 

because many cases of sexual violence are still not revealed or reported. The lack of 

complaints of sexual violence within universities shows that not all universities have 

effectively implemented Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021. On this basis, 

the role of students is vital in carrying out Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 

to improve the quality of education, especially in the scope of universities. 

For Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 to be run properly and 

effectively, it is necessary to apply the essential thing about sexual violence, namely 

fostering awareness, be it students, lecturers, and all employees in the university. Issues 

related to sexual violence are social issues that are problems and need awareness to 

overcome. This awareness can be built by making studies or socialization related to 

how important it is to have an awareness of sexual violence and education on how to 

prevent sexual violence from happening again in the scope of universities. It can also be 

by campaigning to prevent sexual violence in the university, pasting posters around 

campus, sharing posters on social media, creating podcasts, etc. 

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 has explained what students can do 

to prevent sexual violence within the scope of universities. The intended prevention can 

be seen in Article 8 Paragraphs (1) and (2). Article 8 Paragraphs (1) and (2) emphasize 
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to students to limit meetings outside the campus area, outside of campus operating 

hours, and must not conduct meetings individually for purposes other than the learning 

process with educators and educators. To conduct meetings limited by the regulation, 

students must apply for permission from the head of the study program or the head of 

the department before implementing the meeting. The permit application in question is 

made in writing or through electronic communication media regarding an appointment 

with an educator.7 For the prevention of sexual violence above to be realized, university 

leaders need special attention to form derivative rules in the form of Rector's 

Regulations and Rector's Decrees. This derivative regulation will later strengthen 

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 to prevent the possibility of sexual 

violence occurring within the scope of universities. 

In addition to the prevention in Article 8, students can also play an active role in 

preventing sexual violence within the scope of universities by joining the Task Force of 

their respective universities. In this Task Force, at least 50% must come from the 

student element. 

Student organizations such as the Student Executive Board (BEM) also have a 

vital role in preventing sexual violence in universities. It would be very helpful if, in 

terms of actualizing Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021, it is carried out by 

the university and the entire academic community, including BEM itself, both at the 

university level and the faculty level. One breakthrough that BEM can make is to form 

a particular department or division that focuses on preventing and handling sexual 

violence in universities. With this particular department, it is hoped that it can create a 

safe university from sexual violence. 

 

 

 

 

 

 

  

 
7 Ibid., Hlm. 11. 
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B. CONCLUSION 

1. Conclusion 

A. The Embodiment Of Regulation of The Minister Of Education, Culture, 

Research, And Technology Of The Republic Of Indonesia Number 30 Of 2021 

On Prevention And Handling Of Sexual Violence in The Higher Education 

Environment As An Effort To Improve The Quality Of Education 

Cases of Sexual Violence that occur in Universities can hinder a student's 

learning process because they have severe trauma and disrupt the psychology of 

students who are victims of Sexual Violence. So, in this case, educators and 

university students must be able to prevent cases of Sexual Violence before they 

occur. 

Article 6 Paragraph (3) Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 is an 

effort to improve the quality of education in Higher Education because it has 

implemented policies that can prevent cases of Sexual Violence by establishing a 

Task Force so that educators and University students can carry out the learning 

process effective and conducive without any mind disturbances that can hinder 

learning activities. 

 

B. The Role Of Students In Embodying Regulation of The Minister Of 

Education, Culture, Research, And Technology Of The Republic Of Indonesia 

Number 30 Of 2021 On Prevention And Handling Of Sexual Violence In 

Higher Education 

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 has provided restrictions for 

educators and students to prevent sexual violence within the scope of universities. 

This limitation can be arranged in Articles 7 and 8 of Permendikbud Ristek RI 

Number 30 of 2021. In addition to providing boundaries, each university must 

establish a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence. The 

legal basis for forming this Task Force can be seen starting from Article 23 to 37 of 

Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021. However, many universities still 

have not prepared derivative rules from Permendikbud Ristek RI Number 30 of 

2021 and formed a Task Force. Indifference to this rule certainly has a destructive 

impact on Indonesian education and will cause a decline for this nation if this rule 

is still ignored because education is an essential thing for a nation. 
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For Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 to be appropriately run, 

students and student organizations must be able to play an active role in realizing a 

safe university for the entire academic community, especially women. Of course, 

the increasing activity of students and student organizations in preventing sexual 

violence will make the teaching and learning process more qualified because of the 

sense of security and comfort that has been successfully created through the 

various ways we have mentioned above. Therefore, quality graduates will also be 

made, both in terms of knowledge and morality. 

 

2. Suggestion 

The number of acts of sexual violence in the Higher Education environment 

should be a consideration for universities in Indonesia in forming a breakthrough in the 

embodiment of Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021, as well as the cooperation 

of universities, educators, and students, such as the establishment of a task force to 

prevent sexual violence and the active role of student organizations. The breakthrough 

of preventing sexual violence is essential to minimize the occurrence of acts of sexual 

violence. The enactment of Permendikbud Ristek RI Number 30 of 2021 also indicates 

that universities are responsive and do not underestimate cases of sexual violence in the 

Higher Education environment. 
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Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Kasus Penipuan Endorsement  

Oleh : 

Leni Hardiani 

Universitas Hasanuddin 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini semakin berkembang seiring 

dengan berjalannya waktu, tak terkecuali di Indonesia. Perkembangan teknologi 

dan informasi telah masuk kedalam era Revolusi Industri 4.0 atau dikenal pula 

dengan era digital 4.0 dimana akan memasuki era baru yakni era society 5.0. 

Dalam perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, perkembangan 

social media yang dapat kita katakan hampir seluruh rakyat Indonesia memiliki 

akun social media seperti platfrom Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, 

Twitter, hingga WhatsApp yang digunakan untuk melakukan interaksi satu sama 

lain hingga lingkup yang lebih luas lagi. Adapun akibat dari banyaknya tren di 

social media ialah membuat pengguna social media yang memiliki banyak 

followers untuk melakukan pekerjaan menarik online seperti menjadi influencer, 

selebgram, hingga youtuber. Banyak yang beranggapan bahwa menjadi 

influencer, selebgram, maupun youtuber dapat meningkatkan perekonomiannya 

dalam sekejap karena memiliki cakupan yang cukup luas hingga barang yang 

ditawarkan dapat terjual dengan kenaikan yang signifikan. 

Dengan adanya teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat 

perkembangan yang akan terus berkembang di berbagai jenis dan sektor di 

berbagai bidang seperti politik, pemerintahan, sosial budaya, terkhususnya pada 

bidang perekonomian, maka perkembangan digital sangat berdampak pada sikap 

hingga perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi ekonomi.1 

Dalam dunia bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya perdagangan 

online mampu membawa pengaruh yang signifikan dalam bertransaksi ekonomi 

jual beli dan menjadikannya suatu bisnis yang cukup menjanjikan pada masa kini. 

 

 

 

1 Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria, Dan Tri Widayati, 2020. Dampak Perkembangan Ekonomi Digital 

Terhadap Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi Ekonomi. JKBM (Jurnal Konsep Bisnis 

Dan Manajemen) 6(2) : 235-236 



 

Dengan adanya teknologi melalui media penjualan social media atau media 

massa yang digunakan sebagai transaksi ekonomi, dapat memudahkan masyarakat 

untuk mengakses suatu aplikasi yang memperjualbelikan produk yang akan 

dipasarkan dengan langkah pengambilan keputusan dan sasaran yang tepat dalam 

melakukan transaksi jual beli kepada konsumen.2 

Tidak dapat kita pungkiri pula bahwa berkembangnya teknologi dan informasi 

yang tersebar di masyarakat khususnya social media memiliki banyak dampak 

negatif yang dapat merugikan penggunanya, dimana banyak pelaku usaha 

melakukan sebuah penipuan menggunakan jasa dari influencer, selebgram, hingga 

youtuber untuk memperdagangkan usahanya. 

Berdasarkan Cyberthreat Assesment 2021, tercatat penipuan online mengincar 

138 juta konsumen e-commerce di Indonesia. Akibat dari besarnya minat belanja 

di e-commerce meningkatkan pula angka kejahatan penipuan yang dilakukan oleh 

oknum tak bertangungjawab.3 Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus mampu 

untuk mencegah terjadinya penipuan online dengan terus meningkatkan 

pengawasan e-commerce melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dalam salah satu kasus artis yang telah melakukan suatu endorsement produk 

kosmetik yang dimana seorang dokter kecantikan mengulas produk komestik yang 

telah diposting oleh artis tersebut dan mengatakan bahwa produk tersebut produk 

abal-abal (palsu), kasus endorsement itu kemudian dibawa ke rana hukum. 

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa 

“setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan 

menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi 

secara lengkap dan benar”. Akibat dari penipuan yang dilakukan melalui 

perdagangan online menggunakan media elektronik, maka dibentuk peraturan lain 

yang dapat digunakan yakni dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi 

“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Eketronik” 

 
 

2 Ibid. 
3 Unggul Wirawan. 2021. Penipuan Online Incar 138 Juta Konsumen E-Commerce Indonesia. 

https://www.beritasatu.com/digital/855971/penipuan-online-incar-1338-juta-konsumen-ecommerce-indonesia, 

diakses pada tanggal 26 Mei 2022. 

https://www.beritasatu.com/digital/855971/penipuan-online-incar-1338-juta-konsumen-ecommerce-indonesia


 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini akan menguraikan beberapa 

rumusan masalah, antara lain : 

1. Bagaimanakah dampak dan penegakan serta perlindungan hukum dalam 

menangani kasus penipuan endorsement yang dilakukan di media massa? 

2. Bagaimana tanggungjawab influencer dalam mengiklankan suatu produk 

kosmetik maupun barang elektronik? 

 
B. Pembahasan 

1. Dampak dan Penegakan serta Perlindungan Hukum dalam Menangani 

Kasus Penipuan Endorsement yang Dilakukan di Media Massa 

Endorsement merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh tokoh 

terkenal atau seseorang yang dapat memberikan pengaruh besar kepada 

masyarakat seperti artis, selebgram, youtuber maupun blogger yang banyak 

diminati untuk mengunjungi laman web tersebut. 

Pada tahun 2019, salah satu kasus dari Audrey Sabila selebgram asal Makassar 

dengan username Instagram @audrey.sabila yang sekarang memiliki followers 

sekitar 48,4k yang pro akan produk endorsement KW atau palsu. Dari ulasan 

Instagram Tasya Farasya yang mengingatkan influencer instagram agar tidak 

menerima endorsement make up dan skincare KW atau palsu hanya demi uang 

karena dapat merugikan seluruh pengguna yang telah membeli produk make up 

dan skincare tersebut akibat hasil dari melihat instastory influencer Instagram. 

Pembahasan Tasya Farasya tentang endorsement make up dan skincare KW 

atau palsu mengundang perhatian banyak netizen khususnya diperbincangkan di 

Twitter, banyak pengguna Twitter yang menceritakan pengalamannya dalam 

membeli produk kecantikan yang KW atau palsu dan mengakibatkan kulitnya 

melepuh dan mengelupas serta mengalami kerusakan pada saluran pencernaan, 

sistem saraf hingga diagnosa penyakit kanker kulit. 

Audrey Sabila yang sangat menentang pernyataan dari Tasya Farasya, 

mengundang netizen Indonesia untuk menghujatnya akibat pro akan endorsement 

produk kecantikan palsu. Pernyataan dari Audrey Sabila yang tidak 

mempermasalahkan produk tersebut selama bukan dirinya sendiri yang 



 

menggunakan, dalam arti ini Audrey Sabila tidak peduli bahwa pengikutnya yang 

menggunakan produk kecantikan palsu tersebut mengalami permasalahan kulit. 

 

Source : Happify Your World – Endorsement Produk Palsu, Termasuk Penipuan? 

Salah satu pengguna Instagram telah menegur influencer dengan username 

Instagram @audrey.sabila karena telah merekomendasikan produk make up KW, 

namun Audrey Sabila menaggapi komentar tersebut dengan kasar dan 

membandingkan penggunaan produk make up KW dengan narkoba.4 

Masih banyak yang terjadi perdebatan di media sosial khususnya Instagram 

dan Twitter, pro dan kontra antara pernyataan dari Tasya Farasya yang semakin 

luas dan Audrey Sabila yang tidak sependapat dengan Tasya Farasya juga masih 

mendapatkan berbagai respon dari netizen Indonesia. 

Dampak penipuan endorsement yang dilakukan oleh influencer kepada 

masyarakat pengguna produk endorsement yakni dapat merugikan materi (uang 

untuk membeli produk tersebut), skincare yang dibeli merupakan produk KW atau 

palsu sehingga dapat merusak kulit dan dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, 

pakaian yang tidak cocok untuk body konsumen yang dapat menjadi tumpukan 

pakaian tidak terpakai, barang elektronik yang sampai kepada konsumen rusak 

dan tidak dapat dipakai seperti laptop, handphone, printer, dan lain-lain. 

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

tepatnya pada Pasal 17 menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dilarang untuk 

dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha periklanan antara lain, yaitu: 

1. Dilarang memproduksi iklan yang: 
 

 

 

 

 
4 Agung Pratnyawan, dan Amelia Prisilia. 2019. Berbeda Soal Endorse, Netizen Bandingkan Tasya Farasya Dan 

Audrey Sabila. https://www.hitekno.com/internet/2019/12/21/173000/berbeda-soal-endorse-netizen- 
bandingkan-tasya-farasya-dan-audrey-sabila , diakses pada tanggal 22 Mei 2022. 

https://www.hitekno.com/internet/2019/12/21/173000/berbeda-soal-endorse-netizen-bandingkan-tasya-farasya-dan-audrey-sabila
https://www.hitekno.com/internet/2019/12/21/173000/berbeda-soal-endorse-netizen-bandingkan-tasya-farasya-dan-audrey-sabila


 

a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan 

kegunaan, dan harga barang, dan/atau tarif jasa serta ketetapan 

waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 

b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

c) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai 

barang dan/atau jasa; 

d) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang 

dan/atau jasa; 

e) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang 

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 

f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai periklanan. 

2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah 

melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas. 

Adapun akibat terhadap perbuatan pelaku endorsement barang palsu tersebut, 

dimana melanggar ketentuan yang telah disebutkan di atas, yaitu sanksi pidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 

banyak RP.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

Terhadap produsen ataupun distributor dari barang palsu yang diiklankan oleh 

influencer tersebut juga dapat dikenai hukuman, berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 

100, yang menjelaskan bahwa: 

1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama 

pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang 

mempunyai persamaan dan pada pokoknya dengan merek terdaftar 

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 

4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua 

miliar rupiah). 



 

3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan 

kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Tindak pidana pemalsuan barang dengan menggunakan merek lain tanpa hak 

tersebut merupakan delik aduan, yang berarti bahwa penjualan produk ataupun 

barang palsu tersebut hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada 

aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini yaitu pemilik merek 

itu sendiri atau pemegang lisensi.5 

 
2. Tanggungjawab Influencer dalam Mengiklankan Suatu Produk Kosmetik 

Maupun Barang Elektronik 

Di Indonesia, tidak sedikit influencer yang memiliki banyak followers yang 

kemudian dimanfaatkannya untuk mencari pemasukan dan menghalalkan segala 

cara untuk mengdapatkan penghasilan dengan cara menerima endorse-an tanpa 

memcari tahu produk atau jasa tersebut aman atau tidak. 

Endorsement yang dilakukan oleh influencer dengan cara tidak jujur dalam 

mengiklankan produk tersebut termasuk kedalam kategori penipuan kepada 

konsumen. Hal ini dapat membuat seorang influencer dikenakan pidana akibat 

memberikan informasi palsu kepada pengikutnya, dan sangat merugikan bagi 

konsumen. 

Untuk melakukan sebuah tangungjawab yang dilakukan oleh pelaku usaha 

pengiklanan dalam arti influencer yang memasarkan di media sosialnya, produk 

atau jasa harus menggunakan sebuah pembuktian agar konsumen mudah percaya 

akan produk yang dilihatnya. Seorang influencer harus mampu untuk 

membuktikan bahwa produk yang diposting tersebut benar-benar real dan aman 

untuk digunakan dan telah sesuai dengan standar seperti halnya skincare, yaitu 

wajib mempunyai surat keterangan BPOM dengan melakukan uji lab dan mampu 

untuk melawan atau menyangkal hasil uji lab yang telah dilakukan oleh 

 

 

 
 

5 Sovia Hasanah. 2019. Penegakan Hukum Perdagangan Barang-Barang KW. Penegakan Hukum Perdagangan 

Barang-barang 'KW' - Klinik Hukumonline, diakses pada tanggal 22 Mei 2022. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/penegakan-hukum-perdagangan-barang-barang-kw-lt522464e40449c
https://www.hukumonline.com/klinik/a/penegakan-hukum-perdagangan-barang-barang-kw-lt522464e40449c


 

masyarakat atau lembaga yang memiliki kewenangan.6 Pertanggungjawaban ini 

membuat influencer tidak akan terjerat kasus penipuan endorsement karena 

mampu untuk membuktikan hal tersebut benar adanya. 

 
C. Kesimpulan 

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dampak penipuan endorsement yang dilakukan oleh influencer kepada 

masyarakat pengguna produk endorsement yakni dapat merugikan materi 

(uang untuk membeli produk tersebut), skincare yang dibeli merupakan 

produk KW atau palsu sehingga dapat merusak kulit dan dapat 

menimbulkan penyakit berbahaya seperti kanker. Penegakan hukum untuk 

melindungi konsumen dari penipuan endorsement influencer telah tertuang 

dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

2. Influencer sekaligus pemilik produk atau jasa memiliki tangungjawab yang 

besar terhadap konsumen dengan memberikan informasi yang jujur dan 

benar tetapi konsumen pula harus mencari tahu bahwa produk atau jasa 

yang akan dipakai akan berguna baginya atau tidak. Endorsement yang 

dilakukan oleh seorang influencer harus sesuai dengan kaidah serta 

undang-undang agar tidak terjadi kesalahan yang akan membuatnya 

terjerat dalam kasus penipuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Sergio Solaiman, “Pertanggungjawaban Influencer Dalam Pembuatan Konten Pengiklanan Melalui Social 

Media Yang Mengandung Informasi Palsu (Contoh Kasus Kartika Putri Dan Dr. Richard Lee)” 
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1. Latar Belakang     

Dewasa ini, teknologi telah berkembang sangat pesat di seluruh dunia, seperti 

halnya yang terjadi di Indonesia. Perkembangan teknologi ini memberikan 

kemudahan kepada seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain menggunakan 

media sosial. Pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2022 dilaporkan 

mencapai 210 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, mayoritas pengguna mengakses internet 

lewat ponsel untuk membuka media sosial.
1
 Adapun media sosial yang paling banyak 

digunakan di Indonesia adalah TikTok, Instagram, dan YouTube.
2
 Ketiga platform 

tersebut merupakan aplikasi yang paling sering digunakan oleh konten kreator untuk 

mengunggah konten yang berkaitan dengan entertainment, education, healthy, dan 

sebagainya.  

Konten-konten yang dipublikasikan oleh content creator adalah sebuah video 

kreatif yang banyak menarik perhatian masyarakat, khususnya remaja dan orang 

dewasa. Video-video yang telah dipublikasikan tidak jarang melanggar hak cipta 

terhadap lagu yang digunakan, misalnya cover (membawakan ulang lagu milik orang 

lain) maupun remix (mengubah aransemen pada lagu aslinya). Hal ini masih menjadi 

fenomena yang hangat dibicarakan karena banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta 

terhadap lagu yang terjadi di media sosial. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan 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 yang dimaksud 

dalam hal ini ialah hak yang diperuntukkan bagi pemegangnya (semata-mata) 

sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari 

pemegang hak cipta.  

Pada hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan 

hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun 

                                                             
1 Riyanto, G. P. (2022, June 10). Pengguna Internet di Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022. KOMPAS.com. 

https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-

2022?page=all. Diakses pada tanggal 11 Juli 2022. 
2
 Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti Devi. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif yang Diunggah 

Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Jurnal Kertha Semaya 9(4). hal 716. 

https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022?page=all
https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022?page=all


 
yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas 

HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang 

dapat dinilai dengan uang.
3
 Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta menegaskan bahwa penggunaan secara komersial merupakan 

pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Hak terkait sebagaimana 

ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

merupakan hak-hak eksklusif yang terdiri dari: 

a. hak moral pelaku pertunjukan; 

b. hak ekonomi pelaku pertunjukan; 

c. hak ekonomi produsen program; dan 

d. hak ekonomi lembaga penyiaran. 

Berdasarkan ketentuan UUHC, maka seseorang yang ingin menggunakan lagu 

tersebut untuk tujuan komersial wajib meminta izin kepada pemilik hak cipta. Pasal 4 

UUHC menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak 

moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti 

misalnya melakukan perubahan terhadap lagu asli. Berbeda dengan hak moral, hak 

ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan dan pencipta berhak untuk 

mendapatkan keuntungan/manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Kegiatan cover lagu 

yang diunggah di media sosial bukan merupakan suatu pelanggaran hak moral apabila 

tidak terdapat perubahan dari lagu aslinya, tetapi dapat melanggar hak ekonomi 

apabila dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendatangkan keuntungan 

komersial/ekonomi tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta dengan konteks 

menggunakan lagu orang lain.
4
 

Selanjutnya, permasalahan remix lagu yang saat ini marak digunakan pada 

video-video yang berdurasi singkat. Remix lagu merupakan merupakan kegiatan yang 

melanggar hak moral dan hak ekonomi karena terjadi perubahan pada lagu asli 

apabila tanpa meminta izin kepada pemilik hak cipta. Apabila dikaitkan dengan Pasal 

9 ayat (1) UUHC, pengaransemenan lagu hanya boleh dilakukan oleh pemilik hak 

cipta. Maka dari itu, kegiatan remix lagu tanpa seizin pencipta merupakan tindakan 

melawan hukum. 

 

 

 

 

                                                             
3 Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. (2019). Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah 

pada aplikasi tiktok. Simposium Hukum Indonesia, 1(1), hal. 396 
4
 Langit Rafi Soemarsono, dan Rianda Dirkareshza. 2021. Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap 

Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial. Jurnal USM Law Review 4(2). hal. 617. 



 
2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan menguraikan beberapa 

rumusan masalah, antara lain: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban content creator dalam mempublikasikan lagu di 

media sosial? 

2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas 

pelanggaran hak cipta lagu? 

 

A. PEMBAHASAN 

1. Pertanggungjawaban Content Creator dalam Mempublikasikan Lagu di Media 

Sosial 

Media sosial pada saat ini telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. 

Penggunaan media sosial di Indonesia telah mencapai 191.4 juta pengguna per Januari 

2022. Media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia adalah TikTok, 

Instagram, dan YouTube. Berdasarkan data pembaruan dari Google, pengguna 

YouTube mencapai 139 juta pada awal tahun 2022. Pengguna Instagram di Indonesia 

berdasarkan data dari Meta mencapai angka 99.15 juta pada awal tahun 2022. 

Selanjuatnya, pengguna TikTok di Indonesia berdasarkan data dari ByteDance Inc. 

mencapai angka 92.07 juta pada awal tahun 2022.
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Konten dari ketiga platform di atas kebanyakan adalah cover lagu dan remix 

lagu. Membawakan lagu orang lain yang kemudian akan dipublikasikan bukan 

merupakan tindakan melawan hukum, kecuali apabila hal tersebut dilakukan tanpa 

adanya izin dari pemilik hak cipta. Dalam Pasal 17 UUHC, hak ekonomi atas suatu 

ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau 

pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau 

pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Contoh 

kasusnya adalah Tri Suaka merupakan salah satu orang yang tersandung kasus 

pelanggaran hak cipta cover lagu. Ia diduga membuat dan mempublikasikan cover 

lagunya tanpa memiliki izin dari pencipta lagu yang mana hal tersebut menyebabkan 

pencipta lagu menjadi rugi hingga miliaran rupiah. Cover lagu tersebut telah ditonton 

lebih dari 8 juta kali. Berdasarkan penjelasan dari UUHC, seseorang yang 

membawakan atau memakai lagu tanpa izin disebut sebagai pelaku pembajakan. Hal 

                                                             
5 Simon Kemp, “Digital 2022: Indonesia”, 2022, https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia, diakses 

pada tanggal 22 Mei 2022. 

https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia


 
yang harus dilakukan oleh Tri Suaka adalah meminta maaf dan membicarakan tentang 

royalti dengan Ketua Advokasi Forkammi.
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Selanjutnya adalah kasus yang terjadi pada platform TikTok, dimana lagu-lagu 

hasil remix lebih banyak disukai oleh masyarakat dibandingkan lagu aslinya. 

Contohnya adalah lagu Siti Nurhalizah yang berjudul Bukan Cinta Biasa. Lagu ini 

diremix dengan menambahkan efek suara dan tambahan beat yang membuat 

masyarakat lebih menyukai versi remix tersebut dibandingkan versi aslinya. Hal 

tersebut memberikan kerugian materil (tidak ada royalti untuk pemilik hak cipta) dan 

kerugian immateriil (terlupanya penyanyi asli). Apabila ada seseorang yang ingin 

mempublikasikan hasil cover lagunya, sudah sepatutnya mencantumkan sumber lagu 

yang akan dibawakan, misalnya judul lagunya, penyanyi, pencipta, dan lainnya yang 

dirasa perlu untuk dicantumkan. Dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC menyebutkan 

bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk 

tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan 

dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Hal tersebut dilakukan agar content 

creator yang ingin mempublikasikan cover lagunya di media sosial dapat terhindar 

dari pelanggaran hak cipta.  

 Pertanggungjawaban hukum timbul dari kerugian yang diderita pihak lain 

dalam hal ini pemilik hak cipta. Content creator yang melakukan cover lagu 

hendaknya memperhatikan ketentuan seperti yang terdapat pada UUHC seperti 

penjelasan di atas. Sedangkan, apabila hanya ditujukan sebagai bentuk apresiasi 

kepada pemilik lagu, maka content creator cukup mencantumkan identitas lagu yang 

akan dipublikasikan.
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2. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam 

Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas 

Pelanggaran Hak Cipta Lagu 

Pada realitanya, pelanggaran hak cipta terhadap lagu masih marak terjadi di 

masyarakat, khususnya content creator. Content creator dalam menggunakan lagu di 

media sosial sering tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Lagu merupakan 

salah satu karya seni yang proses pembuatannya memerlukan waktu yang lama. Lagu 

juga merupakan bagian dari objek hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 

(1) huruf d UUHC, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks. 

Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat memberikan 
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perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karena pada hakekatnya pemilik hak 

cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi. 

Pasal 5 ayat (1) UUHC menegaskan bahwa hak moral adalah hak yang 

melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak 

mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya 

untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya 

sesuai dengan keputusan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan; 

dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 

modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 

reputasinya. Masa berlaku hak moral untuk tetap mencantumkan atau tidak 

mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya 

untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya dan mempertahankan 

haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal 

yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu. 

Sedangkan, untuk  hak moral untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan 

dalam masyarakat dan mengubah judul dan anak judul ciptaan berlaku selama 

berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. 

Hak ekonomi dijelaskan dalam Pasal 9 UUHC. Hak ekonomi merupakan hak 

pemilik hak cipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam 

segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau 

penstransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan 

ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Masa 

berlaku hak ekonomi sendiri itu bermacam-macam, seperti hak cipta atas ciptaan 

buku, peta, dan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup pencipta 

dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal 

dunia dan 50 (lima puluh) tahun jika hak cipta dimiliki oleh badan hukum. 

Sedangkan, hak cipta atas ciptaan seperti program computer, karya sinematografi dan 

potret berlaku selama 50 (1ima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan 

Pengumuman. Untuk ciptaan karya sei terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) 

tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang 

dipegang oleh negara berlaku tanpa ada batas waktu. 

Pelindungan hak ekonomi pelaku pertunjukan berlaku selama 50 (lima puluh) 

tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual (Pasal 63 ayat 

(1) UUHC). Ketentuan dalam UUHC tersebut telah mengakomodir pengaturan dalam 

konvensi internasional dalam Konvensi Roma 1961. Pasal 7 Konvensi Roma 1961 

antara lain menyatakan pelaku pertunjukan dilindungi terhadap tindakan tertentu 

menyangkut penyiaran dan pertunjukan hidup (live performance) kepada khalayak 

ramai, fiksasi (misalnya pertunjukan hidup direkam untuk dikomersialkan dengan pita 



 
film atau laser disc) dari mereka yang mengadakan pertunjukan hidup, reproduksi 

dari suatu fiksasi apabila fiksasi yang asli dibuat tanpa persetujuan artis pelaku atau 

apabila reproduksi yang dibuat berbeda dengan tujuan diberikannya izin.
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Walaupun pengaturan hak cipta telah ada, tetapi hal tersebut belum cukup 

untuk memberikan perlindungan bagi pemilik hak cipta. Kendati demikian, upaya 

perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta saat ini sudah masuk ke tingkat 

pengadilan, meskipun belum optimal karena dirasa belum mencakupi rasa keadilan, 

seperti tiga tujan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian). Padahal dalam pasal 

54 UUHC pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan 

penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait. 

Terkait penyelesaian sengketa hak cipta dilakukan melalui alternatif 

penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan dalam hal ini pengadilan niaga.
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Untuk pergantian kerugian kepada pemegang hak cipta dibayarkan paling lama 6 

(enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam 

ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUHC menegaskan bahwa penggunaan, pengambilan, 

penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara 

seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta 

jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang 

wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta; 

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; 

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak 

merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. 

Jika content creator yang ingin mempublikasikan cover lagunya tidak 

mencantumkan komponen-komponen yang telah disebutkan, maka ia dapat dikenakan 

pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UUHC, yaitu  

“setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 

untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juga rupiah)”.  

 

Selain itu, dapat juga dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1) – 

ayat (4) UUHC, yakni: 
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(1) “setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 

Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama (1) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).” 

(2) “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 

Pencipta atau pemegang Hak cipta melakukan pelanggaran Hak 

ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 

3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 

(3) “setiap orang yang dengan tanpa hal dan/atau tanpa izin 

Pencipta atau pemegang Hak cipta melakukan pelanggaran hak 

ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 auat 

(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

(4) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” 

Selanjutnya adalah mengenai remix lagu. Kegiatan remix lagu dapat dipidana 

dengan ketentuan Pasal 113 ayat (2) UUHC karena merupakan tindakan pelanggaran 

terhadap hak ekonomi pemilik hak cipta. Remix lagu dapat dilakukan apabila content 

creator dapat memperhatikan hak moral dan hak ekomoni pemegang hak cipta. 

Apabila ingin mempublikasikan remix lagu, content creator harus mendapatkan 

lisensi dari pemegang hak cipta yang dalam hal ini setelah mendapatkan lisensi dari 

pencipta, maka hasil remix lagu dapat dipublikasikan di media sosial. 

 

B. KESIMPULAN 

      Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa :  

1. Content creator yang melakukan cover lagu hendaknya memperhatikan ketentuan 

seperti yang terdapat pada UUHC seperti pembahasan di atas. Pada hakekatnya, 

pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. Kegiatan cover lagu dan remix lagu yang dilakukan oleh 

content creator tanpa seizin pencipta dapat memberikan kerugian materil dan 

kerugian immateril bagi pemegang hak cipta. Jika content creator ingin 

mempublikasikan hasil cover lagunya di media sosial, maka ia harus mendapatkan 

izin dari pencipta atau untuk alternatif lainnya ia sepatutnya mencantumkan judul, 

penyanyi, pencipta. Sedangkan, jika content creator ingin mempublikasikan hasil 

remix lagunya di media sosial, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah 

mendapatkan lisensi/izin dari pemegang hak cipta.  



 
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta lagu 

didasarkan pada hak moral dan hak ekonomi sebagaimana yang telah diatur pada 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ketentuan Pasal 5 

danPasal 9. Apabila ada seseorang yang ingin mempublikasikan hasil cover 

lagunya, sudah sepatutnya mencantumkan sumber lagu yang akan dibawakan, 

misalnya judul lagunya, penyanyi, pencipta, dan lainnya yang dirasa perlu untuk 

dicantumkan. Hal tersebut dilakukan agar content creator yang ingin 

mempublikasikan cover lagunya di media sosial dapat terhindar dari pelanggaran 

hak cipta. Pelaku pelanggaran hak cipta dapat dipidana sesuai ketentuan pada Pasal 

113 ayat (1) – ayat (4) UUHC.  




