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Latar Belakang
Secara geografis, Indonesia memiliki populasi yang paling heterogen dibandingkan
dengan negara-negara lain. Ini dibuktikan dari kondisi dimana Indonesia sebagai negara ketiga
sering menerima pengungsi asing yang berdatangan dari berbagai negara. Awal tahun 2009 tren
kedatangan pencari suaka ke Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 berjumlah
385 orang,

meningkat menjadi 3.230 orang di tahun 2009, 3.905 orang di tahun 2010,

4.052 orang di tahun 2011, 7.218 orang di tahun 2012 dan pada tahun 2013 dengan jumlah
8.332 orang yang meminta perlindungan melalui UNHCR (United Nations High Commissioner
for Refugees)1. Saat ini, mayoritas pencari suaka di Indonesia berasal dari Afghanistan,
Myanmar dan Somalia2. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi. Apabila dipandang dari kacamata
hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kedudukan pengungsi lintas
batas yang melintasi Indonesia tanpa memiliki dokumen resmi dianggap sebagai imigran ilegal
yang berada di wilayah Indonesia, yang mana apabila diambil langkah administrasi, pihak
keimigrasian dapat menempatkan mereka ke tempat penampungan sementara berupa Rumah
Detensi Imigrasi (Rudenim).
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Tahun 2012 lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan
rilis pers yang menyatakan bahwa di rudenim saat ini mengalami over capacity sehingga
dikhawatirkan akan menimbulkan dampak psikologis bagi pengungsi asing yang bertempat
tinggal disana. Dimana pengungsi dalam rudenim secara tidak langsung ditempatkan didalam
ruangan sel layaknya pelaku tindak kejahatan. Padahal, pengungsi asing tersebut bukanlah orang
yang melakukan pelanggaran hak sehingga tidak benar apabila diposisikan layaknya pelaku
kriminal seperti itu.3 Tidak hanya itu, Human Rights Watch (HRW) juga merilis laporan pada
tahun 2013 tentang kekerasan yang terjadi di Rudenim Indonesia. Dari 82 responden yang
merupakan deteni (penghuni Rudenim), 11 deteni menyatakan mengalami

kekerasan. Tiga

diantara 11 deteni tersebut mengalami kekerasan secara fisik, seperti ditendang, ditinju, ditampar,
dan disengat alat kejut listrik oleh para petugas Rudenim.4 Hal inilah yang melatar belakangi
penulis untuk menganalisis terkait perlindungan pengungsi asing apabila ditinjau dari perspektif
hak asasi manusia.

Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dari latar belakang diatas adalah
1. Bagaimana perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia yang didapatkan pengungsi
di Rudenim?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam memperoleh hak asasi yang dapat
didapatkan bagi pengungsi yang berada di Rudenim?

Analisa Hukum
II.1. Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Didapatkan Pengungsi di
Rudenim
Pengungsi adalah orang yang melintasi batas negara karena mengalami pelanggaran hak
asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti utama pelanggaran hak asasi manusia dan
kerentanan. Orang yang mengalami penindasan (persecution), kehilangan tempat tinggal dan
komunitas maupun mata pencaharian adalah mereka yang sering dipaksa untuk meninggalkan
negara asal dan mencari perlindungan di negara lain. Laporan Refugee and Humanitarian
Response, Australia’s Response yang diterbitkan pada Juni 2009 mendefinisikan “pengungsi”
dari Konvensi 1951, yaitu seorang yang berada di luar negaranya yang tidak bisa atau tidak
ingin

kembali

ke negaranya karena rasa takut akan kekerasan dan penganiayaan dengan

alasan etnis, agama, kewarganegaraan, pendapat politik, atau karena menjadi anggota dari

3

Komisi Nasional HAM. Jaringan Kriminalisasi Pencari Suaka, Siaran Pers Komnas HAM, Jakarta.
https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/
4
Laisila, L. (2013). Human Right Watch: Ada Penyiksaan di Rumah Detensi Indonesia. ABC Radio Australia.
https://www.abc.net.au/radio-australia/ , diakses pada 12 Januari.

kelompok tertentu.5 Konvensi hanya memberikan definisi mengenai mereka yang menjadi
pengungsi akibat dari peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951. Namun, setelah tragedi
1951 ini membuktikan bahwa pergerakan

pengungsi tidak

hanya

merupakan

dampak

sementara dari Perang Dunia II dan keadaan pasca perang.
Mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia di rudenim dan pemenuhan hak
hidup sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi mengenai pemenuhan pangan, sandang,
akses layanan kesehatan, keagamaan, dan hak lainnya dapat ditemukan dalam keadaan dimana
Rudenim Surabaya menyediakan makanan dan minuman untuk deteni, variabel yang digunakan
adalah kualitas. Adapun makanan serta minuman yang disediakan berupa buah-buahan dan
susu serta kebutuhan bulanan seperti shampo, sabun, teh, dan gula serta kebutuhan lainnya juga
disuplai oleh IOM. Setiap deteni mendapatkan makanan sehari tiga kali, dengan menu pagi
mie atau tomat, kentang dan telur; menu siang nasi putih dan ikan; dan menu sore nasi putih
dan ikan. Menurut petugas rudenim, makanan dan minuman yang disediakan sesuai dengan
kebutuhan
dengan

deteni,

standar

(vegetarian)

karena

secara

kualitas makanan

hak asasi manusia. Jika ada deteni

dan minuman
yang tidak

tersebut sesuai

memakan

daging

atau sedang berpuasa, menurut petugas, maka akan dikoordinasikan dengan

IOM. Sementara itu, menurut JRS, penyediaan makanan bagi deteni sebaiknya dimasak sendiri
di dapur umum oleh deteni mengingat setiap deteni memiliki selera yang berbeda. Jika
makanan disediakan melalui catering, menu makanan hanya satu jenis dan belum tentu
sesuai dengan selera deteni.
Beberapa Rudenim telah menyediakan dapur untuk memasak makanan bagi para deteni.
Namun, menurut Siswanto (Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan Rudenim Surabaya),
deteni tidak diijinkan menggunakan dapur Rudenim Surabaya karena beberapa pertimbangan,
diantaranya untuk mencegah akses deteni akan barang-barang/peralatan masak yang berbahaya
seperti pisau, garpu, dan lainnya, yang termasuk benda tajam. Selain itu apabila pemenuhan
tersebut dipandang dari faktor sandang, variabel yang digunakan untuk pemenuhan ini ialah
situasi dan kondisi rudenim setempat. Dimana pemberian pakaian yang diberikan pada
pengungsi ini didapatkan secara periodik. Rudenim bekerja sama dengan IOM untuk pemenuhan
hak akan sandang tersebut, termasuk kebutuhan handuk dan pakaian dalam untuk deteni. Untuk
usaha pencucian pun rudenim tidak menyediakan mesin cuci sehingga pakaian yang diberikan
pada pengungsi harus dicuci secara manual. Hal ini menjadi sebuah pertimbangan karena jika
disediakan fasilitas mesin cuci maka akan menambah biaya beban listrik bagi Rudenim.
Pemenuhan hak asasi yang didapatkan bagi pengungsi apabila dilihat dari pemenuhan
hak pelayanan kesehatan diperoleh dari adanya akses pelayanan kesehatan berupa pelayanan
fisik maupun psikis. Sama seperti Rudenim lainnya, pelayanan kesehatan bagi deteni pencari
5
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suaka dan pengungsi disediakan oleh IOM. Perawatan berupa medical care dan unit ambulan
bersiaga non-stop ketika dibutuhkan layanan gawat darurat ke rumah sakit. Ditinjau dari adanya
ketersediaan obat-obatan di Klinik merupakan salah satu kendala. Menurut deteni, karena ketika
mereka sakit perut atau pusing obat yang diberikan jenisnya selalu sama. Dari sini muncul
persepsi deteni bahwa Rudenim memiliki stok obat-obatan yang kurang. Namun, opini yang
berbeda disampaikan oleh Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan, yang mengatakan bahwa
klinik memiliki stok obat yang cukup lengkap. Meski demikian, data laporan bulanan Rudenim
per Maret 2016 menunjukkan bahwa stok obat- obatan hanya tersedia Dettol cair 500ml.
Dalam hal pemenuhan hak kebebasan beragama, rudenim melindungi tiap deteni yang
ingin menjalankan kegiatan beribadah dengan menyediakan tempat ibadah yang dapat dijalankan
secara bebas. Dalam pemberian bimbingan rohani untuk pemeluk Kristen, pihak Rudenim
memberikan kewenangan kepada JRS untuk memfasilitasi penyediaan pembimbing kerohanian.
Satu kali dalam sebulan umat Nasrani menjalankan ibadah di luar Rudenim. Namun, bagi
deteni yang beragama Islam, tidak disediakan pembimbing/ustadz, karena mereka menganut dua
paham atau aliran, yaitu Sunni dan Syi’ah, sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman antar
deteni. Ibadah salat Jumat

tidak dilaksanakan

di luar Rudenim; semua deteni Muslim

menjalankan salat Jumat di masjid detensi dengan tata cara diserahkan kepada deteni.

II.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Memperoleh Hak Asasi Bagi Pengungsi di
Rudenim
Berdasarkan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia yang didapatkan oleh
pengungsi asing yang berada di Rumah Detensi Imigran (Rudenim) tidak dapat dilepaskan dari
adanya faktor pendukung serta faktor penghambat perolehan tersebut. Adapun faktor pendukung
dan penghambat dari perlindungan hak asasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

II.2.1) Faktor Pendukung
Faktor dasar yang menjadi penopang dari adanya dukungan yang dapat diberikan pada
pengungsi asing untuk mempertahankan haknya ialah faktor pendukung internal yang diberikan
oleh petugas Rudenim itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemenuhan bagi pengungsi
asing menjalankan ibadah di Rudenim tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan oleh
konstitusi yang menjamin setiap orang menjalankan syariat agama sesuai kepercayaannya.
Fasilitas pendukung yang terdapat dalam Rudenim biasanya berupa masjid ataupun gereja,
walaupun kedua tempat ibadah tersebut dinilai kurang cukup atau memadai untuk menampung
pengungsi yang beragama islam, namun setidaknya itikad baik telah digalakkan oleh petugas
Rudenim tersebut. Siswanto berpendapat bahwasannya mayoritas pengungsi asing yang berada
di Rudenim yang berasal dari Timur Tengah beragama islam. Beberapa hari dalam seminggu,

petugas Rudenim juga rutin mengadakan pengajian bersama atau sekedar doa untuk dapat
diberikan kesehatan.
Selain pemberian fasilitas beribadah, pemenuhan hak akan pelayanan kesehatan juga
dilakukan oleh petugas Rudenim dengan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi seluruh
warga Rudenim dan dapat diaksesnya unit ambulans secara non-stop. Di beberapa Rudenim yang
terdapat di Jawa Timur, khususnya Surabaya memiliki fasilitas tempat/lapangan olahraga di
dalam

detensi

sehingga

deteni

bisa melakukan olahraga setiap hari. Upaya

pemberdayaan juga dilakukan oleh petugas yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris dapat
mengajarkan pada pengungsi sehingga nantinya diharapkan dapat memudahkan untuk
berkomunikasi. Keadaan ini diperkuat pula oleh

pernyataan

yang diutarakan deteni

berkebangsaan Afghanistan dan berstatus pengungsi, yaitu bahwa sejak ia masuk di Rudenim
Surabaya per 30 Januari 2015, tidak terdapat kendala berkomunikasi dengan petugas. Menurut
ia, sebagian besar petugas bisa berbahasa Inggris cukup baik, setidaknya percakapan sehari-hari.
Adapun selain pemenuhan yang didasarkan pada faktor internal, faktor pendukung juga
didapatkan dari pemenuhan faktor eksternal Rudenim. Sebagai salah satu contoh yang dilakukan
oleh Rudenim Surabaya, yaitu menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga bantuan hukum
khusus pengungsi, seperti JRS atau Jesuit Refugee Service. Selain itu juga melakukan olahraga
rutin misalnya berenang sekali dalam seminggu, lomba futsal, dan layanan konseling bagi deteni
yang mungkin memiliki permasalahan psikologis sehingga merasa dapat diringankan bebannya.
Menurut salah satu anggota staf JRS, konseling yang diberikan JRS hanya psikososial
karena

JRS

tidak memiliki psikolog. Sehingga konseling dilakukan seperti bercerita dan

menekankan pada keadaan sosial. Kerjasama yang dilakukan dengan UNHCR Surabaya juga
memudahkan koordinasi antara petugas Rudenim dengan UNHCR untuk menentukan status
pengungsi (RSD) bagi detensi yang ingin mengajukan permohonan pengakuan status bagi
pengungsi. Selain JRS, kerjasama yang dijalin oleh Rudenim Surabaya bersama IOM
(International Organization for Migration) juga memberikan banyak kemudahan dalam
pemberian fasilitas pelayanan kesehatan, pengawasan katering, pengawasan kebutuhan bulanan,
dan segala permasalahan bantuan yang mengedepankan hal keuangan.

II.2.2) Faktor Penghambat
Membahas mengenai faktor penghambat yang didapatkan dari adanya perlindungan bagi
pengungsi asing yang berada di Rudenim dapat ditemukan pula berdasarkan faktor internal dari
Rudenim itu sendiri yaitu perihal kapasitas detensi yang berada di rudenim. Kapasitas yang
melebihi batas penampungan suatu Rudenim dapat menimbulkan kerentanan akan potensi
konflik yang ada. Ini dikuatkan dari adanya data Rudenim Surabaya per Januari 2013 hingga
2015 yang menunjukkan bahwa dari 90 orang, sedangkan di tiap bulannya rata-rata detensi
berada diatas 100 orang. Ini membuktikan terjadinya ketumpang tindihan antar tempat dalam

rudenim dengan pemenuhan kapasitas yang ada. Sedangkan apabila dilihat dari jumlah petugas
yang berada pada tiap rudenim juga mengalami kendala akibat sedikitnya sumber daya yang
bersedia untuk ditempatkan dalam rudenim. Sehingga pengawasan dan penanganan deteni
mengalami keterlambatan. Laporan yang ada pada bulan Maret
jumlah
lima

pegawai
orang,

2016 disebutkan

bahwa

yang dibutuhkan Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan adalah

tetapi pegawai yang ada saat ini berjumlah tiga orang. Kendala lain yang

dihadapi dalam mempertahankan hak asasi yang dimiliki oleh pengungsi juga diakibatkan oleh
pemenuhan makanan yang terhambat dan suplai kebutuhan bulanan yang juga terhambat yang
kemudian menimbulkan adanya pertentangan antar petugas Rudenim dengan deteni yang ada di
rudenim tersebut.
Faktor penghambat eksternal juga dapat ditemukan dari adanya upaya pemenuhan hak
asasi bagi pengungsi. Dimana terdapat faktor pendukung, disitu pula terdapat faktor penghambat.
Seperti yang dapat ditemukan pada pemenuhan pelayanan kesehatan dan akses pendidikan yang
diberikan antara Rudenim Surabaya dengan UNHCR dan IOM. Berdasarkan bukti wawancara
antara ketiga deteni di Rudenim Surabaya, mereka mengakui bahwasannya terdapat banyak
kendala dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang seharusnya berhak mereka terima.
Pembatasan akses pelayanan kesehatan ini ditengarai akibat kurang mampunya sumber daya
untuk berkomunikasi menggunakan bahasa inggris, termasuk tenaga kesehatan yang berada di
fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa dokter yang disediakan IOM tidak memiliki
kemampuan bahasa Inggris yang baik sehingga antara deteni dengan dokter terdapat
kesulitan

dalam

berkomunikasi. Sementara

itu, kemampuan bahasa

Inggris deteni

berbeda-beda, sehingga ketika materi pelajaran yang diberikan sama, akan menjadi kesulitan
bagi

deteni

yang

kemampuan bahasanya lebih baik untuk meningkatkan kemampuan

mereka ke tingkat yang lebih tinggi.
Posisi Indonesia yang hingga saat ini belum meratifikasi dua dasar hukum terkait
pengungsi yaitu Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ini membuat peran pemerintah Indonesia
dalam penanganan pengungsi atau pencari suaka terbatas hanya sekedar memberikan tempat
penampungan sementara berupa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Sementara itu, proses
penentuan status pengungsi (RSD) dan

penyelesaian jangka panjang bagi mereka yang

mendapatkan status pengungsi akan dikoordinasikan lebih lanjut antara pemerintah dengan
UNHCR yang berada di Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan serta IOM yang
membantu keuangan untuk pengungsi yang akan menuju ke negara tujuan.

Kesimpulan
Sebagai negara ketiga yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967,
peranan pemerintah Indonesia terbatas hanya sekedar penyediaan lokasi tempat tinggal bagi
pengungsi. Di Indonesia sendiri terdapat 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)

untuk mengatasi persoalan imigran ilegal yang memasuki wilayahnya. Dalam beberapa tahun
terakhir, sejumlah Rudenim mengalami kelebihan kapasitas deteni ditengarai akibat tingginya
pengungsi yang berdatangan ke Indonesia dan tidak ada tempat untuk mereka tinggal sehingga
ditampung dalam Rudenim. Tingginya faktor ini juga dimungkinkan menjadi pendorong bagi
tingginya potensi kekerasan dan pelanggaran hak-hak dasar para deteni yang menghuni di
Rudenim. Dapat dipahami, bahwasannya keadaan ini dapat menjadi tolak ukur sejauh mana
implementasi dari hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi asing telah dapat terpenuh. Yang mana
pula diketahui bahwa hak asasi merupakan hak fundamental yang wajib untuk diperjuangkan
bagi tiap makhluk hidup. Oleh karena itu, didasarkan atas keadaan sebagaimana yang telah
dipaparkan di atas, dapat ditemukan bahwa pemenuhan serta perlindungan terhadap hak asasi
yang dimiliki oleh deteni dalam Rumah Detensi sudah cukup terpenuhi, namun juga tetap
terdapat beberapa kendala yang perlu untuk pemerintah Indonesia benahi untuk kedepannya.
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Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang
Problematika krusial dalam pelaksanaan bisnis ataupun perdagangan salah satunya
mengenai perlindungan hukum rahasia dagang yang merupakan bagian dari hak kekayaan
intelektual. Perlindungan terhadap rahasia dagang menjadi penting sebab eksistensinya dapat
memberikan keuntungan ekonomi kepada pemilik rahasia dagang. Artinya, apabila rahasia
dagang terungkap kepada pihak lain baik yang mempunyai jenis usaha yang sama maupun tidak,
maka akan menimbulkan kerugian bagi penemu rahasia dagang yang bersangkutan sebab ia
kehilangan keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak memiliki
informasi tersebut. Rahasia dagang sendiri berupa informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan
usaha yang kerahasiannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang.1 Dengan demikian, suatu
informasi dapat disebut sebagai rahasia dagang apabila memenuhi kriteria berupa tidak diketahui
secara umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya. Adapun ruang lingkup rahasia
dagang, yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi
lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh
masyarakat umum.2 Contoh bentuk lainnya seperti formula, daftar konsumen, perencanaan,
tabulasi data, rencana pemasaran, data pemasaran, informasi teknik manufaktur, dan sebagainya.
Lalu, bagaimana pelanggaran terhadap rahasia dagang bisa terjadi ? Pelanggaran rahasia
dagang dapat terjadi apabila seseorang secara sengaja mengungkapkan rahasia dagang kepada
pihak lain, wan prestasi atau mengingkari kewajiban-kewajiban dalam suatu kesepakatan yang
pernah ia buat untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, baik yang tertulis maupun tidak
1
2
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Pasal 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

tertulis serta apabila seseorang memperoleh, mengetahui, atau menguasai rahasia dagang secara
melawan hukum atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.3 Adapun contoh kasus terkait rahasia dagang yang terjadi antara CV Bintang
Harapan dengan pabrik Hi Pin milik CV Tiga Berlian pada tahun 2011. Pabrik Hi Pin dituntut
karena tuduhan pencurian rahasia dagang racikan kopi milik CV Bintang Harapan sebab
membuat sistem kerja yang sama seperti mengenai penggorengan, penggilingan, saringan,
hingga pengemasan kopi.4 Lalu, bagaimana bentuk perlindungan rahasia dagang? Dalam hal ini,
rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan selama pemilik bisa menjaga rahasia
dagangnya untuk tidak terungkap ke publik atau pihak lain. Terdapat beberapa syarat yang harus
dipenuhi agar suatu rahasia dagang dapat memperoleh perlindungan, yaitu :5
1. Informasi bersifat rahasia, artinya informasi hanya diketahui oleh pemilik dan pihak tertentu
lainnya yang dikehendaki atau informasi tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
2. Informasi memiliki nilai ekonomi, artinya informasi tersebut dapat digunakan menjalankan
kegiatan atau usaha yang bersifat komersial serta memberikan atau meningkatkan
keuntungan secara ekonomi;
3. Informasi dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
Selain itu, dalam hal perlindungan rahasia dagang juga didukung dengan ketentuan adanya
hak-hak yang dipunyai oleh pemilik rahasia dagang, yaitu hak untuk menggunakan sendiri
rahasia dagang yang dimilikinya dan hak untuk memberikan lisensi kepada atau melarang pihak
lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada
pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.6
Lebih lanjut, dalam upaya perlindungan rahasia dagang terdapat perlindungan yang
bersifat preventif dan represif. Upaya perlindungan preventif dapat dilakukan dengan membuat
kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis.7 Pada umumnya, para pengusaha
mengatur hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang atau perusahaan melalui pencantuman
klausul kerahasiaan dalam kontrak kerja dengan para pekerjanya. Pun menurut Ricardo
Simanjuntak, pendiri dan partner dari kantor hukum Ricardo Simanjuntak & Partners,
menyatakan bahwa kewajiban bagi para pekerja untuk menjaga kerahasiaan perusahaan tetap
ditaati dan tidak boleh dibuka untuk umum meskipun hubungan hukum pemberian kerja telah
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berakhir.8 Selain penambahan klausul khusus tentang kewajiban karyawan untuk merahasiakan
informasi penting perusahaan, antisipasi perlindungan rahasia dagang juga dapat dilakukan
dengan membuat Non-Disclosure Agreement (NDA) yang merupakan perjanjian yang mengatur
pembatasan bahkan larangan bagi karyawan untuk membuka informasi penting milik
perusahaan.9 Adapun bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam NDA seperti pihak penerima
informasi rahasia berhak menerima informasi rahasia dari pihak pemberi, berhak menggunakan
informasi rahasia baik sebagian atau seluruhnya untuk tujuan penggunaan yang telah disepakati
para pihak, pihak penerima berkewajiban menjaga informasi rahasia yang diterima dari waktu ke
waktu dan tidak mengungkapnya dalam bentuk apapun, berkewajiban tidak menggunakan
informasi rahasia baik sebagian maupun seluruhnya, dan bentuk hak dan kewajiban lainnya.10
Sementara itu, bentuk upaya perlindungan represif dapat dilakukan melalui aspek pidana
atau perdata. Apabila dari aspek pidana maka berupa sanksi pidana dan denda. Sebagaimana
yang diatur dalam UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, apabila suatu pihak sengaja
dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan yang
mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban baik itu
tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang, maka pihak yang bersangkutan dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp300.000.000,-.11 Namun, perlu diingat bahwa untuk dapat mengenakan pidana tersebut harus
didahului dengan delik aduan.12 Lalu, apabila dari aspek perdata maka pihak yang dirugikan
dapat menggugat secara perdata berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua
perbuatan menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang.13 Adapun cara penyelesaian lain
melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan
cara

lainnya

sesuai

pilihan

para pihak

yang sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.14
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Di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga usai manusia dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya
tanpa harus tatap muka dengan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan materil manusia selama
masa pandemi, internet menjadi media untuk melakukan transaksi jual-beli secara daring. Dengan
adanya hubungan antara teknologi informasi dan aktivitas perdagangan maka terciptalah
e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan
melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih
sering terjadi melalui internet.1 Dengan adanya e-commerce, kebiasaan masyarakat dalam
bertransaksi pun berubah seiring dengan kemudahan yang diperoleh.
Data pribadi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. Kerahasiaan dari data pribadi
sendiri harus dijaga oleh masing-masing pemilik data pribadi demi menghindari penyalahgunaan
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh
pihak yang tidak bertanggung jawab, tentu masing-masing individu tidak bisa mencegahnya
sendirian. Dalam hal ini negara dituntut hadir untuk memberikan perlindungan terhadap data
pribadi seluruh penduduknya. Indonesia sendiri memiliki beberapa regulasi mengenai
perlindungan data pribadi sebagai bentuk dasar perlindungan data pribadi di Indonesia,
diantaranya

adalah

Undang-Undang

Nomor

19

Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.
Dibalik kemudahan dalam bertransaksi di e-commerce terdapat juga kekhawatiran konsumen akan
data pribadi mereka yang terdapat di perusahaan e-commerce. Pasalnya, marak terjadi kasus
kebocoran data pribadi konsumen. Salah satunya adalah Tokopedia yang mengalami dua kali kasus
kebocoran data konsumen, yaitu di tahun 2019 dan Mei 2020. Tokopedia dilaporkan mengalami
peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant, tidak lagi 15 juta
seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada
sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya hampir semua akun di Tokopedia berhasil diambil
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datanya oleh peretas. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal
lahir, jenis kelamin, nomor ponsel dan kata sandi.2
Fenomena kebocoran data tersebut terjadi karena adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam
berbelanja online oleh masyarakat dan tentunya berdampak bagi data pribadi pengguna
e-commerce. Konsumen memiliki kekhawatiran bahwa data pribadinya akan disalahgunakan oleh
orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dirasa penting apabila aspek keamanan dari
data konsumen itu sendiri perlu difokuskan, baik dari pihak e-commerce dan pemerintah perlu
bersinergi agar kasus kebocoran data tidak lagi terjadi.
Dari kasus di atas timbul pertanyaan mengenai apa gunanya data pribadi konsumen untuk
e-commerce. Nyatanya data pribadi dalam dunia e-commerce memiliki beberapa fungsi, di antaranya
dengan adanya data pribadi maka pihak e-commerce dapat mengetahui respon dan perlakuan
konsumen terhadap suatu produk. Dengan data pribadi e-commerce semakin mudah untuk
membuat keputusan, karena pihak e-commerce tahu apa yang diinginkan konsumen dan bagaimana
tren pasar pada saat itu.
Perusahaan e-commerce membutuhkan data yang berlimpah yang terekam secara digital agar
nantinya dapat mempermudah pengambilan keputusan di dalam perusahaan e-commerce itu
sendiri. Data digital yang melimpah tersebut dikenal sebagai Big Data. Big Data adalah sekumpulan
data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data yang terstruktur
(structured), semi-terstruktur (semi structured), dan tidak terstruktur (unstructured) yang dapat
berkembang seiring waktu berjalan.3 Big Data membuka peluang sebagai strategi bisnis serta
inovasi dalam hal memproses, menganalisis, dan menyimpan data dengan volume serta kecepatan
yang tinggi dan efektif.4
Konsepsi mengenai Big Data berasal dari sekumpulan informasi yang dapat berbentuk angka,
kata-kata, atau simbol-simbol tertentu. Data tersebut kemudian diolah yang kemudian nantinya
akan menghasilkan suatu informasi. Dalam Big Data sendiri terdapat tiga karakteristik atau aspek
yang biasa disebut dengan Three V, yaitu:5
●

Volume
Nama Big Data sendiri memiliki arti data dengan ukuran yang besar, karena itu volume dari
data itu sendiri memiliki peranan penting. Sebuah data dapat dikategorikan sebagai Big
Data atau bukan tergantung dari volume data.

●

Velocity
Velocity sendiri mengacu pada kecepatan data, seberapa cepat data dapat dihasilkan dan
seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selain
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pengumpulan datanya yang harus cepat, kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh,
terlebih lagi dalam proses pengiriman data. Jika Big Data memiliki kecepatan yang
memungkinkan, maka data dapat diterima atau digunakan secara langsung.
●

Variety
Variety diartikan sebagai beragamnya jenis data yang dimiliki oleh Big Data. Biasanya tipe
data tradisional lebih terstruktur, akan tetapi seiring berkembangnya Big Data, banyak data
baru dengan bentuk data yang tidak terstruktur dan semi-terstruktur.

Kemudian terdapat dua karakteristik tambahan dalam Big Data, yaitu:6
●

Value
Sebuah data dapat disebut memiliki value jika hasil dari pemrosesan data tersebut dapat
membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

●

Veracity
Veracity disini mengacu pada tingkat akurasi dalam pengumpulan data dan seberapa akurat
data tersebut. Dengan data yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, maka
pengambilan keputusan akan lebih baik dan maksimal.

Penggunaan Big Data merupakan potensi yang sangat besar untuk bisnis maupun publik.
Penggunaan Big Data dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan tepat sasaran dengan cara
memperhatikan infrastruktur dari jaringan itu sendiri dan keamanan siber jaringan tersebut. Akan
tetapi penggunaan Big Data belum dapat dipastikan aman dari ancaman keamanan. Oleh karena itu,
penggunaan data dalam Big Data juga perlu memperhatikan keamanan dari serangan peretas agar
data tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.
Teknologi yang ada saat ini merupakan pengembangan dari logika-logika yang diproduksi oleh
manusia. Tidak jarang peretas dapat menemukan celah dalam teknologi yang sedang
dikembangkan. Banyak pelaku kejahatan yang pada akhirnya memanfaatkan celah tersebut sebagai
pintu masuk untuk mengambil data dari sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan maraknya
kasus kebocoran data di Indonesia dapat disimpulkan bahwa keamanan data digital di Indonesia
masih rendah.
Tantangan dalam memanfaatkan Big Data bagi e-commerce amatlah kompleks dan harus jelas
bagaimana tata kelola Big Data itu sendiri. Bagaimana data tersebut dapat dioptimalkan dan
bagaimana menjauhkan data dari ancaman keamanan termasuk contohnya. Dalam hal ini pihak
e-commerce haruslah meningkatkan keamanan dari data itu sendiri dan memperkecil tingkat
peretasan di dalam celah keamanan. Kedua hal tersebut sudah seharusnya dikembangkan oleh
perusahaan yang menggunakan teknologi Big Data.
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Agar data di dalam Big Data dapat dioptimalkan, pihak e-commerce harus mampu menangani data
dari hulu ke hilir. Terdapat tiga cara agar data di dalam Big Data dapat digunakan secara optimal,
yaitu:7
●

Memeriksa data management, apakah dirasa tools tersebut masih bermanfaat atau perlu
diperbarui.

●

Mengadakan pelatihan untuk tim pengolah data, jika di dalam tim tersebut masih terdapat
anggota yang dirasa belum paham cara mengolah dan membuat laporan Big Data alangkah
lebih baik untuk diberikan pelatihan sesuai dengan tools yang dipakai oleh pihak
e-commerce.

●

Mengintegrasikan data, salah satu cara untuk memaksimalkan fungsi Big Data analytics
software adalah dengan mengintegrasikannya secara internal maupun secara custom sesuai
dengan solusi bisnis yang ditawarkan. Software tercanggih di dunia tidak akan efektif ketika
fungsinya tidak dapat diintegrasikan dengan tools lain yang ada di perusahaan e-commerce.

Sedangkan untuk menjamin keamanan data pribadi konsumen terdapat tiga hal yang dapat
dilakukan, yaitu:8 manajemen identitas, otentikasi dan otorisasi. Manajemen identitas menyediakan
fungsi pemetaan identitas utama ke identitas kedua, bagi pihak yang membutuhkan layanan dan
memiliki kredensial yang benar. Otentikasi berfungsi untuk mengikat sebuah objek dengan
identitasnya dan untuk menjamin peran dari objek tersebut. Sedangkan otorisasi merupakan proses
pemberian akses terhadap informasi maupun ke sumber daya bagi sebuah objek sesuai dengan
aturan akses dan jenis aksi tertentu. Di samping itu, pengguna juga harus memiliki kontrol penuh
terhadap aturan akses yang berhubungan dengan data personalnya
Keamanan informasi pribadi konsumen yang terdapat di dalam data e-commerce seharusnya
menjadi jaminan untuk para konsumen dari perusahaan e-commerce. Konsumen dipersilahkan
untuk menggunakan layanan perusahaan e-commerce jika mereka merasa bahwa informasi pribadi
mereka aman. Namun, mengingat maraknya kasus kebocoran data pribadi dalam bisnis e-commerce,
membuat konsumen kehilangan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi. Oleh karena itu,
risiko kebocoran data pribadi merupakan ancaman langsung terhadap privasi konsumen yang
harus dicegah oleh pihak e-commerce. Dengan dijaminnya keamanan privasi oleh pihak e-commerce
membuat konsumen merasa lebih nyaman dan aman ketika menggunakan jasa dari e-commerce itu
sendiri.
Pada era modern ini, kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi
melalui internet yaitu dengan e-commerce. Dalam menggunakan e-commerce, terdapat beberapa
data pribadi konsumen yang dipegang oleh pihak e-commerce. Data tersebut berfungsi untuk
mengetahui respon dan perlakuan konsumen terhadap suatu produk dan mempermudah pihak
e-commerce untuk membuat keputusan. Akan tetapi terdapat kekhawatiran dari pihak konsumen
karena beberapa bulan kebelakang marak terjadi kebocoran data pribadi konsumen e-commerce
yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Data-data yang melimpah
7
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yang disimpan oleh pihak e-commerce disebut juga sebagai Big Data. Big Data memiliki tiga
karakteristik, yaitu volume, velocity, variety dan dua karakteristik tambahan yaitu value dan veracity.
Penggunaan Big Data merupakan potensi yang sangat besar untuk bisnis maupun publik. Terdapat
tantangan dalam memanfaatkan Big Data bagi e-commerce, yaitu pengoptimalan penggunaan data
dalam Big Data dan menjamin keamanan data pribadi konsumen. Terdapat tiga cara agar data
dalam Big Data dapat digunakan secara optimal, yaitu dengan memeriksa data management,
mengadakan pelatihan bagi tim pengolah data, dan mengintegrasikan data. Sedangkan untuk
menjamin keamanan data pribadi konsumen terdapat tiga hal yang dapat dilakukan, yaitu
manajemen identitas, otentikasi dan otorisasi.
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A. Statement

of

Assignment

Sebagai Peserta ALSA Indonesia Internship Program yang diwajiibkan untuk menyiapkan
Legal Memorandum yang membahas Mekanisme Perubahan Status Tanah Girik menjadi
Tanah dengan Sertifikat Hak Milik.

B. Issues
Kepemilikan tanah merupakan hak asasi dari setiap warga negara Indonesia yang
diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya
Pasal 28 H yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Sekarang alat bukti kepemilikan akan tanah yang paling mutlak ialah Sertifikat Hak Milik
(“SHM”) namun girik merupakan satu-satunya bukti yang diperlakukan sebagai bukti
kepemilikan tanah sebelum lahirnya Undang Undang Pokok Agraria (“UUPA”) Girik
bukan barang bukti yang sah untuk memiliki sebidang atau lebih tanah. Barang bukti yang
sah dan mempunyai kepastian hukum dalam memiliki tanah ialah sertifikat hak milik. Girik
hanyalah bukti permulaan memiliki sebidang atau lebih atas tanah, bukan barang bukti
kepemilikan sah dan mempunyai kepastian hukum. Sehingga dapatkan merubah bukti
kepemilikan akan tanah di masa ini dari yang tadinya girik menjadi SHM.

C. Brief Answer
Secara singkat tentu dapat dilaksanakan perubahan dari Tanah Girik menjadi tanah
dengan SHM. Pelaksanaan pendaftaran dan perubahan tanah ini diatur secara umum dalam
Pasal 19 UUPA No 5 Tahun 1960 yang mengatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum
oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan
Pemerintah yang yang paling baru mengenai tanah itu sendiri adalah Peraturan Pemerintah
18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah (“PP 18/21”)merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga untuk pengaturan tata cara merubah
tanah dengan girik menjadi tanah dengan SHM diatur dalam PP tersebut dan mekanisema
perubahan tanah girik menjadi SHM dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (“BPN”).
D. Statement of Facts
1. Sertifikat Hak Milik adalah alat bukti kepemilikan tanah paling sah dan mutlak
2. Girik merupakan satu-satunya bukti yang diperlakukan sebagai bukti kepemilikan
tanah sebelum lahirnya UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) dan
keberadaannya masih diakui hingga sekarang.
3. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang
mempunyai tugas di bidang pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
E. Analysis
1. Konsep Dasar Tanah Girik
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang paling berharga di muka bumi,
karena memiliki peran dan fungsi yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia1. Tanah sangat penting bagi manusia untuk dapat melaksanakan hidupnya di
dunia. Semakin tinggi nilai kepemilikan atas suatu benda, semakin tinggi pula penghargaan
yang diberikan terhadap benda tersebut. Tanah adalah salah satu hak milik yang sangat
berharga bagi umat manusia2. Kebutuhan akan tanah merupakan kebutuhan bawaan dan
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, oleh karena itu manusia cenderung
mewariskan dari generasi ke generasi dan menempati tanah dalam waktu yang lama 3.
Inilah asal mula sistem penguasaan tanah. Negara mengakui hak atas tanah yang
dimiliki oleh subyek hukum, sehingga menimbulkan hak penguasaan atas tanah, dan
mewajibkan negara untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran
tanah dan penerbitan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah. Sebelum sertifikat
1

Kertasapoetra, dkk, (1984). Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah.
Jakarta: Bina Aksara., hal. 1
2

3

Sutedi, (2013). Peralihan Hak Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 7

Samosir, Djamanat. (2013). Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di
Indonesia, Cetakan I, Bandung: Nuansa Aulia, h. . 99-100.

diterbitkan, ada bukti tanah yang disebut Girik. Girik adalah satu-satunya bukti yang
dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah sebelum lahirnya UUPA, dan keberadaannya
masih diakui.
Tanah girik adalah tanah yang dimiliki oleh adat dan statusnya belum memiliki
sertifikat resmi. Surat Keterangan Riwayat Tanah atas tanah girik juga jadi bukti sebagai
pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) atas bidang tanah yang diklaim tersebut
beserta bangunan di atasnya. Akan tetapi, status tanah girik seringkali menimbulkan
masalah sengketa, sebab ada orang-orang yang mengaku memiliki tanah tersebut, oleh
karena itu pemilik Surat Keterangan Riwayat Tanah atas tanah girik perlu merubah status
tanah girik menjadi tanah dengan Sertifikat Hak Milik. Selain untuk mencegah adanya
sengketa terkait kepemilikan tanah, hal ini perlu dilakukan juga untuk mendapatkan
pengakuan di mata hukum. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria SHM bisa
dibilang sebagai dokumen kepemilikan tanah yang menduduki kasta tertinggi dan paling
kuat dari sisi hukum.

2. Fungsi dan Manfaat mengubah Tanah Girik menjadi Tanah SHM
Manfaat Sertifikat Hak Milik:
1) Manfaat bagi pemegang hak:
• Memberikan rasa aman dan dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data
hukum.
• Mudah untuk melakukan peralihan hak.
• Dapat digunakan sebagai jaminan utang dan hipotek.
• Tidak mudah salah dalam menentukan PBB.
2) Manfaat bagi pemerintah:
•

Mewujudkan tertib pengelolaan pertanahan sebagai salah satu rencana catur tanah
tertib, yang dapat memajukan pemerintahan kegiatan yang berkaitan dengan tanah
yang sedang dibangun

•

Mengurangi perselisihan di departemen pertanahan, seperti perselisihan batas
tanah dan perselisihan pendudukan tanah kosong.

3) Untuk kepentingan calon pembeli atau kreditur,

•

dengan mudah memperoleh informasi yang jelas mengenai data fisik dan data
hukum tanah yang akan menjadi objek proses hukum tanah 4.

3. Prosedur Pengubahan Tanah Girik menjadi Tanah Bersetifikat5
1.

Mengurus ke Kantor Kelurahan

Adapun beberapa surat yang harus diurus pada tahap kelurahan, antara lain:
a.

Surat Keterangan Tidak Sengketa

Pemilik tanah girik harus memastikan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa.
Bila terbukti tidak dalam sengketa, maka Kepada Desa atau Lurah akan mengeluarkan dan
menandatangani surat ini dengan mencantumkan saksi-saksi seperti RT dan RW. Namun
bila ternyata tanah tersebut sedang dalam sengketa, maka Kepala Desa atau Lurah akan
menunda mengeluarkan surat ini.
b.

Surat Keterangan Riwayat Tanah

Pemilik tanah girik perlu membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah ini untuk
menerangkan secara tertulis riwayat penguasaan girik tanah awal mula pencatatan di
kelurahan sampai dengan penguasaan sekarang ini.
c.

Surat Keterangan Penguasaan Tanah

Pemilik tanah girik membuat surat ini sebagai pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa
atau Lurah. Surat ini mencantumkan tanggal perolehan penguasaan tanah dan cara
perolehan tanahnya.
2.

Mengurus ke Kantor Pertanahan

Setelah semua surat-surat di Kelurahan sudah lengkap, maka pemilik tanah girik dapat
melanjutkan proses pengurusan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan.
Berikut prosedurnya:
a.

Mengajukan Permohonan Berkas

Adapun dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan pada saat permohonan berkas yaitu
dokumen asli girik atau fotokopi letter C, dokumen asli ketiga surat yang diurus di kantor
kelurahan, bukti-bukti peralihan tanpa terputus, fotokopi KTP & KK Anda, fotokopi SPPT

4

Hartanto, Andy (2014). Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak atas Tanahnya. Surabaya:
LaksBang Justitia, hal. 83

5

Dilakukan riset melalui telepon kepada BPN.

PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan), surat kuasa jika
pengurusan sertifikat dikuasakan, surat pernyataan sudah memasang tanda batas, dan
dokumen lainnya sesuai persyaratan UU.
b.

Pengukuran

Lokasi

Tanah

Pengukuran lokasi dilakukan jika seluruh berkas permohonan sudah lengkap dan pemilik
tanah girik mendapatkan tanda terima dari loket penerimaan berkas di kantor pertanahan.
Pengukuran tanah dilakukan oleh petugas kantor pertanahan dengan ditunjukan batasbatasnya

c.

oleh

pemilik

tanah

atau

kuasanya.

Pengesahan Surat Ukur

Setelah diukurnya tanah di lokasi, kemudian hasil pengukuran akan dicetak dan dipetakan
di Badan Pertanahan Nasional (“BPN”). Kemudian Kepala Seksi Pengukuran dan
Pemetaan akan menandatangani Surat Ukur.

d.

Penelitian

oleh

Petugas

Panitia

Penelitian dilakukan oleh Panitia A, yaitu panitia yang dibentuk dan ditetapkan
berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, terdiri atas petugas dari BPN dan
Lurah. Setelah Surat Ukur ditandatangani, Panitia A pun bertugas memeriksa, meneliti, dan
mengkaji data fisik maupun yuridis baik di lapangan maupun di kantor untuk
menyelesaikan

e.

permohonan

pengakuan

Pengumuman

hak

Data

atas

tanah.

Yuridis

Data yuridis permohonan hak tanah akan diumumkan di Kantor Kelurahan dan BPN
selama 60 hari. Hal ini bertujuan untuk memenuhi pasal 26 PP No.24 Tahun 1997. Selain
itu, pengumuman ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada keberatan dari pihak
lain terkait permohonan hak tanah tersebut. Jika dalam jangka waktu tersebut ada pihak
yang menyatakan keberatan, maka permohonan hak atas tanah akan ditunda hingga
masalah

f.

Penerbitan

tersebut

SK

selesai.

atas

tanah

Penerbitan SK atas tanah dapat dilakukan ketika periode pengumuman data yuridis telah
terpenuhi (tidak ada pihak yang menyatakan keberatan). Pihak yang menerbitkan yaitu
Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan SK (Surat Keputusan) tentang pemberian hak atas
tanah. Dengan adanya penerbitan SK atas tanah, maka tanah girik sudah berubah haknya
menjadi sertifikat.
g.

Pembayaran

BPHTB

Setelah SK pemberian hak atas tanah diterbitkan, masih terdapat proses pensertifikatan di

bagian Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI). Namun, pemilik tanah harus
terlebih dulu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) sesuai
luas tanah yang tercantum di Surat Ukur. Jumlah BHPTB yang dibayarkan bergantung
kepada Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) dan luas tanah.
h.

Pendaftaran

SK

Hak

untuk

penerbitan

sertifikat

Kemudian, proses SK Hak akan didaftarkan untuk melanjutkan proses penerbitan SHM.
i.

Pengambilan

Sertifikat

Setelah sertifikat ditandatangani oleh pihak berwenang, sertifikat dinyatakan selesai dan
status tanah girik telah berubah menjadi hak milik. Sertifikat dapat diambil di loket
pengambilan.
G. Conclusion
Dalam kesimpulan pengaturan mengenai pengubahan Tanah Girik menjadi Tanah dengan
Sertifikat Hak Milik sudah diatur dengan jelas dan runtut pengaturan tersebut dilandasi oleh UUPA
yang mekanismenya diatur dan dijalankan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu pengaturan
tersebut semua dijalankan oleh BPN. Perubahan bukti kepemilikan tanah atas dari girik menjadi
SHM pun memiliki banyak keuntungan seperti sudah disebutkan di atas.
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Statement of Assignment
Legal Memorandum ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman mengenai Perizinan
Kegiatan Usaha Restoran Bergerak di DKI Jakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.
Issues
Restoran Bergerak atau Food Truck adalah jenis usaha restoran yang merupakan salah satu
bidang usaha pariwisata jasa makanan dan minuman yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan peraturan daerah yang berlaku. 1 Pengaturan lebih lanjut mengenai Restoran
Bergerak ditetapkan oleh masing-masing daerah, dan untuk wilayah DKI Jakarta Restoran Bergerak
diatur secara khusus dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2012 tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata (“Pergub DKI Jakarta 133/2012”) dan Peraturan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Restoran Bergerak (“Pergub DKI Jakarta 13/2017”).
Adapun kegiatan usaha Restoran Bergerak sangat digiati oleh para pelaku usaha karena potensinya
yang sangat besar.2 Berangkat dari hal tersebut, bagaimanakah perizinan kegiatan usaha Restoran
Bergerak di DKI Jakarta berdasarkan Pergub DKI Jakarta 133/2012 dan Pergub DKI Jakarta
13/2017?
Brief Answer
Kegiatan usaha Restoran Bergerak secara singkat dijelaskan melalui Pergub DKI Jakarta 133/2012
yang kemudian dijelaskan lebih lanjut penyelenggaraannya melalui Pergub DKI Jakarta 13/2017.
Sebelum menjalankan kegiatan usaha Restoran Bergerak dalam pelaksanaannya perlu dipenuhi
beberapa persyaratan agar Restoran Bergerak dapat beroperasi secara sah. Hal ini dapat dilihat
melalui Pergub DKI Jakarta 13/2017 yang menyatakan ada beberapa dokumen maupun izin
persyaratan seperti Nomor Wajib Pokok Pajak (“NPWP”) serta Tanda Daftar Usaha Restoran
Bergerak (“TDRB”).

1Peraturan

Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pasal 6.
Sulaiman, “Food Truck, Bisnis Dapur Berjalan nan Menguntungkan", (Kompas.com,
2015),https://money.kompas.com/read/2015/03/02/061100126/.Food.Truck.Bisnis.Dapur.Berjalan.nan.M
enguntungkan?page=all, diakses 1 Oktober 2021.
2 Stefanno Reinard

Statement of Facts
(1) Pergub DKI Jakarta 133/2012 mengatur mengenai Pendaftaran Usaha Pariwisata di DKI
Jakarta;
(2) Pergub DKI Jakarta 13/2017 mengatur mengenai kegiatan usaha Restoran Bergerak di
DKI Jakarta;
(3) Berdasarkan Pergub DKI Jakarta 13/2017, Restoran Bergerak adalah fasilitas penyedia
makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran yang menggunakan kendaraan
bermotor khusus sebagai tempat usaha dan dilakukan secara berpindah-pindah lokasi;
dan
(4) Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Restoran Bergerak perlu terpenuhinya
syarat-syarat yang telah diatur di dalam Pergub DKI Jakarta 13/2017.
Analysis
(1) Konsep Dasar Restoran Bergerak
Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.3 Salah satu bidang dalam
usaha pariwisata adalah bidang usaha jasa makanan dan minuman yang salah satunya meliputi
restoran. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran
Usaha Pariwisata (“Permen Pariwisata 18/2016”) tidak disebutkan secara eksplisit mengenai
pengertian Food Truck, akan tetapi Food Truck dapat disebut sebagai Restoran Bergerak
berdasarkan Pergub DKI Jakarta 13/2017. Restoran Bergerak didefinisikan sebagai fasilitas
penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran yang menggunakan
kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha dan dilakukan secara berpindah-pindah
lokasi.4
(2) Persyaratan Kegiatan Usaha Restoran Bergerak
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Restoran Bergerak wajib menggunakan
Kendaraan Bermotor Khusus yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 5
a. Beroda empat atau lebih.
b. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta mendapatkan tanda uji kendaraan
bermotor dari instansi yang berwenang.
c. Memiliki ruang tempat usaha yang nyaman dan terpisah dari ruang pengemudi.
d. Memiliki sistem navigasi kendaraan dengan menggunakan teknologi Global Positioning
System (“GPS”).
e. Memiliki fasilitas deteksi kebakaran dan alat api.
−

alat deteksi karbonmonoksida yang bekerja dan berfungsi

−

alat deteksi gas propane/LPG yang bekerja dan berfungsi;

−

fasilitas Alat Pemadam Api Ringan (“APAR”) yang memiliki rating daya padam paling
sedikit 2A-20BC.

f.

Memiliki fasilitas dasar.
3

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pasal 1, Butir

4

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pasal 1.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Restoran Bergerak, Pasal 5.
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−

fasilitas untuk mencuci tangan, bahan makanan/ minuman, alat untuk makan dan alat
memasak;

−

fasilitas untuk memasak dan/atau menyiapkan makanan/ minuman;

−

fasilitas air bersih dan air minum;

−

fasilitas penyimpanan air kotor dan/atau sampah;

−

ventilasi;

−

fasilitas penyimpanan gas dan/atau alat pembakar;

−

fasilitas listrik tambahan;

−

fasilitas untuk penyimpanan bahan makanan/minuman; dan

−

fasilitas meja dan kursi bagi konsumen.

(3) Kategorisasi Restoran Bergerak
Restoran Bergerak terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 6
1. Restoran Bergerak Jenis A
Restoran Bergerak yang memproses/mengolah bahan makanan dengan memasak,
menggunakan kompor, alat pembakar dan alat lainnya yang sejenis di dalam Kendaraan
Bermotor Khusus sebagai tempat usaha. Dalam Restoran Bergerak Jenis A diperlukan
adanya:
a. Fasilitas deteksi kebakaran dan alat api yang mencakup:
-

alat deteksi karbonmonoksida yang bekerja dan berfungsi;

-

alat deteksi gas propane/LPG yang bekerja dan berfungsi; dan

-

fasilitas APR yang memiliki rating daya padam paling sedikit 2A-20BC.

b. Fasilitas dasar yang mencakup:
-

fasilitas untuk mencuci tangan, bahan makanan/ minuman, alat untuk makan
dan alat memasak;

-

fasilitas untuk memasak dan/atau menyiapkan makanan/ minuman;

-

fasilitas air bersih dan air minum;

-

fasilitas penyimpanan air kotor dan/atau sampah;

-

ventilasi;

-

fasilitas penyimpanan gas dan/atau alat pembakar;

-

fasilitas listrik tambahan;

-

fasilitas untuk penyimpanan bahan makanan/minuman; dan

-

fasilitas meja dan kursi bagi konsumen.

2. Restoran Bergerak Jenis B
Restoran Bergerak yang menjual makanan dan minuman dalam kemasan tanpa
proses mengolah/memasak di dalam Kendaraan Bermotor Khusus sebagai tempat usaha.
Dalam Restoran Bergerak Jenis B diperlukan adanya:
a. Fasilitas deteksi kebakaran dan alat api yang mencakup:

6

-

alat deteksi karbonmonoksida yang bekerja dan berfungsi; dan

-

fasilitas APR yang memiliki rating daya padam paling sedikit 2A-20BC.

Ibid., Pasal 7.

b. Fasilitas dasar yang mencakup:
-

fasilitas untuk mencuci tangan, bahan makanan/ minuman, alat untuk makan
dan alat memasak;

-

fasilitas air bersih dan air minum;

-

fasilitas penyimpanan air kotor dan/atau sampah;

-

ventilasi;

-

fasilitas penyimpanan gas dan/atau alat pembakar;

-

fasilitas listrik tambahan;

-

fasilitas untuk penyimpanan bahan makanan/minuman; dan

-

fasilitas meja dan kursi bagi konsumen.

(4) Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha Restoran Bergerak
Kegiatan usaha Restoran Bergerak dapat dilaksanakan setiap hari selama 24 (dua puluh
empat) jam dan dapat dilakukan pada lokasi yang berbeda dan tidak menetap setelah
mendapatkan persetujuan dari pengelola lokasi. Lokasi yang diperbolehkan menjadi lokasi
kegiatan usaha Restoran Bergerak adalah:
a. pelataran/taman parkir murni dan/atau pendukung;
b. fasilitas parkir perpindahan moda/fasilitas parkir park and ride;
c. lokasi pada area kegiatan khusus dan/ atau festival yang telah mendapat izin
keramaian; dan
d. lokasi lain yang diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh
Walikota/Bupati atas nama Gubernur.
Akan tetapi ada beberapa lokasi yang tidak diperbolehkan menjadi lokasi kegiatan usaha
Restoran Bergerak, yaitu:
a. di dalam ruang milik Jalan;
b. di dalam area fasilitas umum dan/ atau fasilitas sosial;
c. lokasi dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat dan lokasi pedagang
kaki lima yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
d. di kawasan pemukiman penduduk; dan
e. lokasi lain yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan gangguan ketertiban.
(5) Perizinan Kegiatan Usaha Restoran Bergerak
Izin kegiatan usaha Restoran Bergerak diatur dan disesuaikan dengan kebijakan daerah
setempat. Jika Pemerintah Daerah setempat belum memiliki peraturan khusus tentang izin
kegiatan usaha Restoran Bergerak, maka pengusaha dapat memperhatikan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima dalam
melaksanakan kegiatan usahanya (“Permendag 41/2012”).7 Izin usaha Restoran Bergerak di
DKI Jakarta disebut dengan TDRB yang dapat diurus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (“DPMPTSP”). TDRB adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuktikan bahwa usaha Restoran Bergerak yang

7 Susilaningsih dan LV Ratna Sakuntalawati, ‘Panduan Pendirian Usaha Food Truck”, (2018), Badan
Ekonomi Kreatif Indonesia, hlm. 9.

dilakukan pengusaha Restoran Bergerak telah tercantum di dalam Daftar Usaha Restoran
Bergerak.8
Permohonan TDRB yang didaftarkan dan telah disetujui oleh DPMPTSP kemudian akan
mengeluarkan TDRB yang kemudian dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha
Restoran Bergerak. akan Untuk pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis kepada
Gubernur DKI Jakarta dengan perhatian kepada Kepala DPMPTSP dengan melengkapi dokumen
sebagai berikut:9
1. Persyaratan dasar.
2. Surat permohonan dan pernyataan kebenaran serta keabsahan dokumen dan data di
atas kertas bermateri Rp6000 (enam ribu rupiah) yang berisi:
a. kesanggupan menjaga kebersihan lokasi usaha dan lingkungan sekitar;
b. kesanggupan menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi usaha;
c.

kesanggupan menjaga kebersihan, kesehatan, kelayakan bahan baku, peralatan
dan prasarana yang digunakan untuk memproduksi, mendistribusikan dan
menyajikan makanan dan/atau minuman;

d. kesanggupan menyimpan kendaraan Restoran Bergerak
e. pada lokasi yang aman dan tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
f.

kesanggupan menggunakan system navigasi kendaraan dengan menggunakan
teknologi GPS yang terpasang pada kendaraan yang digunakan sebagai Restoran
Bergerak.

3. Jika ada:
a. Akta pendirian dan perubahan; dan
b. Surat Keterangan pengesahan, pendirian, dan perubahan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”).
4.

NPWP Pelaku Usaha.

5. Daftar nama pengemudi.
6. Fotokopi dokumen:
a. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Khusus berupa Bukti Pemilikan Kendaraan
Bermotor (“BPKB”);
b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”); dan
c.

Surat Tanda Uji Kendaraan (“STUK”) atas Kendaraan Bermotor Khusus yang
digunakan sebagai tempat usaha; dan

d. Surat Izin Mengemudi (“SIM”) pengemudi.
e. Sertifikat laik sehat bagi Restoran Bergerak jenis A; dan
f.

Bukti pembayaran pajak reklame, bagi Restoran Bergerak yang memasang stiker
reklame pada kendaraannya.

7. Proposal rencana usaha Restoran Bergerak sekurangnya berisi:
a. rencana pengelolaan usaha;

8

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Restoran Bergerak, Pasal 1, Butir

9

Ibid., Pasal 12.

13.

b. foto berwarna dari Kendaraan Bermotor Khusus yang digunakan sebagai tempat
usaha dalam ukuran 4R dari tampak depan, kiri dan kanan serta dalam
kendaraan Restoran Bergerak;
c.

persetujuan tertulis dari pengelola atau pemilik lokasi tempat Restoran Bergerak
beroperasi;

d. denah rute dan titik lokasi pemberhentian yang direncanakan menjadi tempat
operasi Restoran Bergerak;
e. jenis makanan/minuman yang dijual (daftar menu);
f.

segmentasi pasar dan keunikan usaha;

g. sumber daya manusia yang mengoperasikan Restoran Bergerak;
h. daftar fasilitas

dan peralatan

yang

dipergunakan

dalam pengolahan

makanan/minuman, penyimpanan air bersih, penyimpanan dan pengelolaan
sampah/air kotor; dan
i.

daftar fasilitas penanggulangan kebakaran.

Conclusion
(1) Pengaturan mengenai Kegiatan Usaha Restoran Bergerak telah diatur dengan rinci
melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Restoran
Bergerak;
(2) Perizinan kegiatan usaha Restoran Bergerak dapat dilaksanakan melalui DPMPTSP;
(3) Izin usaha yang diperlukan dalam kegiatan usaha Restoran Bergerak adalah NPWP; dan
(4) TDRB yang didapatkan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen wajib lainnya.

Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Restoran Bergerak.
Jurnal
Susilaningsih dan Sakuntalawati, LV Ratna. 2016. “Panduan Pendirian Usaha Food Truck”. Badan
Ekonomi Kreatif Indonesia.
Artikel
Sulaiman, Stefanno Reinard. “Food Truck, Bisnis Dapur Berjalan nan Menguntungkan", (Kompas.com,
2015).https://money.kompas.com/read/2015/03/02/061100126/.Food.Truck.Bisnis.Dap
ur.Berjalan.nan.Menguntungkan?page=all. Diakses 1 Oktober 2021.
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Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama atas Pidato
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
I.

Kasus Posisi
1. Bahwa pada tanggal 27 September 2016 pukul 08.30 WIB – 09.30 WIB Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) bersama anggota DPRD Jakarta, Bupati kepulauan seribu,
kepala dinas perairan dan perikanan DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Pulau
Pramuka, Kepulauan Seribu. Pada saat itu Ahok sudah terdaftar sebagai calon gubernur
DKI Jakarta dan dalam suatu sambutannya Ahok dengan sengaja mengaitkan dengan
pilkada DKI Jakarta 2017.
2. Bahwa Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada pilkada
2017. Pernyataan itu disertai kutipan surah Al-Maidah ayat 51 ahok menyatakan "jadi
nggak usah pikiran, 'ah...nanti kalo nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar', nggak!
Saya (Ahok) masih terpilih sampai Oktober 2017 jadi jangan percaya sama orang, kan bisa
aja dalam hati kecil bapak ibu nggak pilih saya (Ahok), ya kan!. Dibohongin pakai surat Al
Maidah ayat 51, macem - macem itu, itu hak bapak ibu jadi bapak ibu nggak bisa milih nih,
'karena saya (bapak ibu) takut masuk neraka', nggak apa-apa".
3. Bahwa kemudian potongan video pidato ahok yang menyatakan hal tersebut pada
tanggal 6 oktober 2016 diunggah melalui postingan di akun facebook milik Buni Yani.
Posting-an video di akun Facebook bernama Buni Yani. Dalam potongan video itu, Ahok
diduga menistakan agama terkait pengutipan Surat Al Maidah ayat 51. Pada tanggal 7
Oktober 2016, dalam hal ini Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana
penghinaan agama di Indonesia melalui media elektronik berupa YouTube. Sekretaris
Jenderal DPP FPI ini mengganggap bahwa calon Gubernur DKI ini secara terang-terangan
telah melecehkan ayat dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam.
4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Ahok meminta maaf atas pernyataanya terkait
surah Al-Maidah ayat 51 yang dinyatakannya tersebut kepada warga kepualauan seribu

beberapa waktu lalu. Ahok menyatakan tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Akan
tetapi sebagian besar umat islam di seluruh Indonesia menganggap bahwa hal tersebut
termasuk penistaaan agama.
5. Bahwa Pada tanggal 14 Oktober 2016 sebagian besar umat islam melakukan demonstrasi
dari sejumlah ormas didepan balai kota DKI Jakarta untuk menuntut agar Kapolri
menindak tegas ahok yang diduga telah melakukan penistaan agama terdahap agama
islam. Kemudian Ahok mendatangi Bareskrim mabes POLRI untuk memberikan
klarifikasi terkait pernyataanya di kepalauan seribu tersebut. Pada tanggal 4 November
2016 kekecawan publik atas kasus Ahok tersebut sudah tak terbendung lagi, unjuk rasa
yang dilakukan ormas di Jakarta menuntut Ahok dihukum secepatnya dan proses hukum
juga dilakukan secara transparan atas kasus penistan agama yang dilakukannya
dikepulauan seribu beberapa waktu lalu.
6. Bahwa Pada tanggal 15 November 2016 Bareskrim Polri pun langsung melakukan gelar
perkara secara terbuka. Meski awalnya terbuka, gelar perkara yang dimulai pukul 09.00
WIB itu berlangsung tertutup. Gelar perkara ini dihadiri kelompok pelapor dan kelompok
terlapor. Dari pelapor hadir sejumlah saksi ahli, termasuk di antaranya pemimpin FPI
Rizieq Shihab. Sementara di pihak terlapor, terlihat penasehat hukum Ahok, Sirra
Prayuna, dan sejumlah pengacara serta saksi ahli. Tim sosialisasi dan kampanye AhokDjarot, Guntur Romli, mengatakan dua saksi itu berasal dari Cirebon dan Yogyakarta. Saat
proses gelar perkara, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
memutar video pidato Ahok di Pulau Seribu yang dianggap menistakan agama. Kemudian
pada 16 November 2016, polisi resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pada kasus ini Ahok
diduga telah melakukan tindak pidana Penistaan Agama yang ada pada Pasal 156 huruf a
KUHP. Dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka disisi lain ia pun telah
mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Hal tersebut akan membawa dampak negative
bagi statusnya sebagai tersangka.
II.

Isu Hukum
Apakah perbuatan Penistaan Agama yang telah dilakukan ahok dengan menghina surah AlMaidah ayat 51 pada pidatonya di Kepulauan Seribu dapat dikenakan ketentuan pasal 156 a
huruf a KUHP ?

III.

Dasar Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 156 a huruf a tentang
Penistaan Agama.

IV.

Analisis
Ketika Ahok melakukan kunjungan kerja ke pulau pramuka kepulauan seribu, posisi
Ahok disini adalah sebagai calon gubernur pada pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam
pernyataann yang ducapkan oleh Ahok ketika memberi sambutan di pulau pramuka
kepulauan seribu terdapat instrumen kata dalam kalimat Ahok yang terindikasi kuat

menistakan agama, yaitu kata 'pakai' dan 'dibohongi'. Dua instrumen kata tersebut diikuti
oleh objek kalimat yakni, surat Al-Maidah ayat 51. Ayat kitab suci yang disandingkan dengan
kata 'dibohongi'. Ahok dengan sengaja menyatakan seoalah-olah pemeluk agama Islam
adalah orang yang membohongi dan membodohi dalam menyampaikan kandungan surat AlMaidah ayat 51. Dan berdasarkan pernyataan MUI bahwa hal tersebut merupakan penistaan
terhadap agama Islam.
Pasal 156 a huruf a KUHP yang menyatakan bahwa:
"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan
sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap
suatu agama yang dianut di Indonesia."
Berdasarkan pasal tersebut dapat dijabarkan unsur-unsur sebagai berikut :
1) barang siapa dengan sengaja
Ahok ketika melakukan kunjungan kerja ke pulau Pramuka Kepulauan Seribu adalah
sebagai calon Gubernur dalam pilkada 2017. Dalam sambutannya dengan sengaja ahok
mengaitkannya dengan pilkada DKI Jakarta 2017 dan menyatakan bahwa "jangan mau
dibohongi pakek surat Al Maidah ayat 51".
2) dimuka umum
Hal tersebut disampaikan ahok dalam sambutan kunjungan kerja ke pulau pramuka
kepulauan seribu yang dihadiri oleh masyarakat
3) Jika delik tersebut diuraikan, maka terdapat 4 jenis tindak pidana yang terdiri beberapa
unsur yang menyusun konstruksi Pasal tersebut yaitu mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan :
1. Permusuhan
2. Penyalahgunaan
3. Penodaan,
4. Mengajak orang tidak menganut agama yg bersendikan Tuhan YME.
Dilihat dari aspek sejarah, delik tindak pidana antara huruf a dengan b masing-masing
berdiri sendiri sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dikenal
dengan tindak pidana penistaan agama, sedangkan dalam huruf b tindak pidana mengajak
orang menjadi atheis atau tidak beragama. Sehingga dalam huruf a tidak perlu menimbulkan
akibat, berbeda dengan ketentuan huruf b yang harus menimbulkan akibat yaitu
mengakibatkan orang tidak memeluk agama apapun
Adapun unsur-unsur Pasal 156a KUHP yaitu:
Unsur Delik Pasal 156 a huruf a
1. Barang siapa;
2. Sengaja;

3. Di muka umum;
4. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) permusuhan, b) penyalahgunaan,
atau penodaan;
5. Kemurnian ajaran agama atau pokok-pokok ajaran agama.
Unsur Pasal 156a huruf b
1. Barang siapa;
2. Sengaja;
3. Di muka umum;
4. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: dengan maksud agar orang tidak
menganut agama (atheis).
Pada Teori Ilmu Hukum dalam menetapkan apakah sebuah perbuatan disengaja atau tidak,
yakni :1
1. Teori Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (Teori gabungan),
2. Teori Perbuatan tersebut dikehendaki (willen), dan.
3. Teori Perbuatan tersebut diketahui (weten).
Konstruksi hukum delik Penodaan Agama, menggunakan Teori Gabungan, sengaja
dalam arti willen dan weten sama dengan delik tindak pidana lain pada umumnya. Untuk
memenuhi unsur kesengajaan ini hendaknya juga memperhatikan Penjelasan Pasal 156a
KUHP huruf a, yakni tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang sematamata ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, uraianuraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif dan ilmiah mengenai sesuatu
agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan katakata yang bersifat permusuhan atau penghinaan. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja dimuka umum menyatkan dengan susunan kata-kata yang telah dijelaskan diatas
yakni kata 'pakai' dan 'dibohongi' yang disertai surah Al-Maidah ayat 51 yang merupakan isi
dari Al Qur’an. Al Qur’an sendiri merupakan pedoman hidup umat islam maka perbuatan
Ahok telah memenuhi unsur perbuatan Penistaan Agama dan terjerat Pasal 156 a huruf a
KUHP.
V.

Kesimpulan
Bahwa setelah menguraikan analisa diatas maka disimpulkan perbuatan AHOK dapat
dikategorikan sebagai perbuatan Penistaan Agama yang terdapat pada Pasal 156 a Huruf a
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan perbuatannya dilakukan dengan
sengaja dan dimuka umum dengan susunan kata-kata yang terdapat pada pidato tersebut
telah menimbulkan penodaan terhadap suatu agama, dalam hal ini Agama Islam.

1

Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal 106

VI.

Saran
Penistaan agama merupakan hal yang dapat merusak kerukunan dalam kehidupan
beragama serta dapat menjadi pemicu terjadinya perpecahan terhadap persatuan dan
kesatuan bangsa. Oleh karena itu pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum bagi
pelaku penistaan agama. Kepada seluruh masyarakat supaya membantu pemerintah untuk
mencegah berbagai macam bentuk penistaan agama. Ketika terjadi perbuatan yang di anggap
menistakan agama agar melaporkan pada pihak yang berwenang agar masyarakat yang
merasa agamanya dinistakan tidak mengambil jalannya sendiri
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A. Statement of Assignment
Tujuan dengan adanya pembuatan Legal Memorandum ini adalah untuk
memberikan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021
yang merupakan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon Samad (Direktur
PT. Sarana Yeoman Sembada).
B. Issues

1. Apa dasar daripada permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon kepada
Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295
ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana cara untuk menjatuhkan status pailit ke debitur dan apakah debitur
dapat menyanggah permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditur?
3. Bagaimana keterangan yang diberikan IKAPI dalam Permohonan Uji Materiil
yang diajukan oleh Pemohon?
C. Brief Answer
1. Pemohon

uji

materiil

dalam

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Nomor

23/PUU-XIX/2021 mendalilkan bahwa Pemohon mengalami kerugian pada hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh UU yang seharusnya
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya Pasal
235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang KPKPU menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan
upaya hukum apapun dengan begitu Pemohon mengalami kerugian atas Putusan
status pailit.

2. Dalam menjatuhkan status pailit ke debitur ada dua cara yang terdapat di dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu melalui Permohonan Pailit
Langsung yang diatur pada BAB II Pasal 2 sampai Pasal 221 dan melalui
Permohonan PKPU yang diatur dalam BAB III dari Pasal 222 sampai Pasal 294
(lebih spesifik Pasal 228 ayat (5). Selanjutnya debitur dapat menyanggah
permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditur dengan beberapa alasan.
3. Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menyatakan alasannya bahwa
UU Kepailitan dan PKPU memberikan alternatif penyelesaian utang piutang
melalui Lembaga PKPU yang diatur di Pasal 222 ayat (2) jo. Pasal 222 ayat (3),
baik debitur secara sukarela (volunteer) maupun kreditor yang mengajukan
permohonan PKPU terhadap debitur. Dari sifatnya Putusan PKPU bersifat
konstitutif dan baru berlaku mengikat pada saat putusan tersebut telah
berkekuatan hukum tetap.
D. Statement of Facts
1. Bahwa Pemohon dalam uji materiil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
23/PUU-XIX/2021 adalah Sanglong alias Samad selaku Direktur dari PT. Sarana
Yeoman Sembada yang mengajukan tiga pasal yaitu Pasal 235 ayat (1), Pasal 293
ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) untuk dapat
dilakukan uji materiil.
2. Bahwa Pemohon sebelum mengajukan uji materiil UU No. 37/2004 telah digugat
PKPU sebanyak tiga kali namun ditolak dan pada gugatan PKPU keempat
diterima oleh Pengadilan Niaga Medan pada 15 Desember 2020 dengan pihak
yang sama dan bukti yang sama.
3. Bahwa PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili Sanglong alias Samad
mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada 18 Februari 2021 dan Peninjauan
Kembali pada 23 Februari 2021 namun ditolak oleh Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Medan.
4. Bahwa Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menyatakan perlu adanya
upaya hukum yaitu peninjauan kembali dan kasasi terhadap Putusan PKPU.
5. Bahwa Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang diucapkan pada 15 Desember
2021 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menyatakan
Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan PKPU bertentangan dengan UUD NRI 1945.
E. Analysis
1. Permohonan yang diajukan pada 20 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan MK
oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur dari PT. Sarana Yeoman Sembada

mempunyai kedudukan sebagai Pemohon pada badan hukum privat. Pemohon
mengajukan tiga pasal yang menurut Pemohon merugikan hak konstitusionalnya
karena pada Pasal tersebut yang pada intinya tidak ada upaya hukum apapun
terhadap Putusan Perkara Kepailitan, yang dimulai dengan dimasukkannya
Permohonan PKPU, yakni:
-

Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Terhadap putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya
hukum apa pun.”

-

Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Terhadap putusan
Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya
hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

-

Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Terhadap
putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat
diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Dari tiga pasal tersebut, Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum

apapun yang menimbulkan akibat tidak dapatnya Pemohon untuk mengelola harta
kekayaannya akibat putusan status pailit. Sebelum mengajukan uji materiil ini,
PT. Sarana Yeoman Sembada digugat PKPU tiga kali dan ditolak semua namun
pada gugatan PKPU keempat dengan pihaknya yang sama dan alat buktinya yang
sama dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Medan pada 15 Desember 2020. Dari
putusan tersebut, PT. Sarana Yeoman Sembada mencoba mengajukan Upaya
Hukum Kasasi pada 18 Februari 2021 dan Peninjauan Kembali pada 23 Februari
2021 namun ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.1
Permohonan uji materiil ini juga dikaitkan pada Putusan MK Nomor
17/PUU-XVIII/2020, yang dimana putusan ini diajukan oleh PT. Korea World
Center Indonesia diwakili Direktur Utama Mr. Gi Man Song sebagai Pemohon
dalam pengajuan Permohonan Judicial Review Terkait Pasal 235 ayat (1) dan
Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU, namun dimana
putusan tersebut Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.2
Pemohon yang merasa dirugikan karena sudah tidak dapat menjalankan
usahanya akibat mendapatkan status pailit padahal manajemen keuangannya
masih sangat bagus dan tidak mengalami permasalahan tagihan utang pada pihak
ketiga apapun, dengan begitu seharusnya UU Kepailitan dan PKPU tidak
1

Hukumonline: Agus Sahbani, ‘Kini, Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi Asalkan…’ (Hukumonline,
2021)
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61b9b0007b883/kini--putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-asa
lkan/, accessed 6 Januari 2021.
2
Setjen DPR RI, ‘Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang
Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 17/PUU-XVIII/2020)’
https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/resume/resume-public-647.pdf, accessed 9 Januari 2021.

dimaksudkan untuk perusahaan yang masih memiliki status keuangan yang baik
dan

masih

memungkinkan

untuk

dapat

menyelesaikan

permasalahan

utang-piutangnya. Status Pailit pada Bab II dalam UU Nomor 37 Tahun 2004
diberikan akses keadilan untuk dapat melakukan upaya hukum kasasi dan
peninjauan kembali atas putusan pailit yang dijatuhkan pengadilan niaga,
sedangkan pada Bab III nya tidak ada akses keadilan yang diberikan untuk dapat
melakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Dengan begitu
terlihat bahwa terjadi ketidakadilan pada kepastian hukum dan juga persamaan
status dihadapan hukum bagi badan usaha berstatus debitur yang menjadi
Termohon PKPU.
Sehingga Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 235 ayat (1)
dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
Dan

Penundaan

Kewajiban

Pembayaran

Utang

bertentangan

dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, untuk itu dapat diajukan upaya
hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
2. Penjatuhan status pailit pada debitur dapat dilakukan dengan cara:
-

Permohonan PKPU mempunyai tujuan memberikan kesempatan pada
debitur untuk penawaran perdamaian dengan maksud pembayaran
utangnya, kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU dapat
dilakukan oleh Debitur maupun Kreditur. Pada praktiknya seringkali
terjadi kreditur yang mengajukan permohonan PKPU dan setelah debitur
menyampaikan proposal perdamaian namun ditolak dan akhirnya debitur
masuk dalam kepailitan dan tidak ada jalan untuk dapat melakukan upaya
hukum apapun. Pada putusan pkpu harta debitur diurus oleh pengurus
bersama dengan debitur. Kewenangan debitur pada putusan pkpu, debitur
masih dapat melakukan pengurusan hartanya apabila mendapatkan
persetujuan dari pengurus.

-

Permohonan Kepailitan dimana debitur masih dapat mengajukan kasasi
dan

peninjauan

kembali,

dalam

uji materiil

tersebut

pemohon

menyampaikan bahwa yang mengetahui kondisi keuangan debitur pada
saat utang jatuh tempo dan dapat ditagih adalah debitur sendiri bukan
kreditur. Sedangkan bagi kreditur bagaimanapun berharap untuk debitur
dapat membayar utang-nya dan tidak ada penundaan pembayaran serta
restrukturisasi. Pada putusan pailit, harta debitur diurus sepenuhnya oleh
kurator. Kewenangan debitur dalam putusan pailit yaitu kehilangan
haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal
putusan pernyataan pailit diucapkan

Debitur dapat menyanggah permohonan pkpu yang diajukan kreditur
dengan macam alasan yang berbeda seperti utang tersebut belum jatuh tempo,
pembuktian utang piutangnya tidak sederhana sebagaimana yang dipersyaratkan
dalam UU Kepailitan dan PKPU tetapi membutuhkan pembuktian yang cukup
komprehensif, dan yang terakhir kreditur tidak beritikad baik. Dan dari sanggahan
yang diberikan debitur kepada hakim diterima maka permohonan PKPU tersebut
dinyatakan ditolak.3
3. Dalam tanggapan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) yang
disampaikan oleh Oscar Sagita saat sidang uji materiil UU Nomor 37 Tahun 2004,
menyatakan perlu adanya upaya hukum yaitu peninjauan kembali dan kasasi
terhadap Putusan PKPU dengan alasan konsekuensi hukum yang ditimbulkan
adalah debitur tidak lagi dapat melakukan tindakan kepengurusan atau
kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya, tanpa persetujuan dari pengurus.
Dengan konsekuensi hukum yang sangat material ini, sudah sepatutnya terbuka
upaya hukum terhadap suatu putusan PKPU.4
IKAPI juga menyatakan bahwa melihat tidak adanya upaya hukum pada
putusan PKPU yang mengeliminir (mengeliminasi) asas-asas yang dianut oleh
UU Kepailitan dan PKPU, terlebih khusus pada asas keseimbangan, asas
kelangsungan usaha, dan asas keadilan. Asas keseimbangan untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan dan PKPU oleh kreditor
yang beritikad tidak baik maupun pada debitur yang tidak jujur. Dengan tidak
adanya upaya hukum pada putusan pkpu akan dapat mengganggu asas
keseimbangan, karena dengan begitu kreditur yang tidak memiliki itikad baik
akan menggunakan lembaga PKPU untuk dapat menghambat dan menahan proses
usaha debitur yang kemungkinan masih menguntungkan dan debitur pun dapat
menyalahgunakan lembaga PKPU untuk berlindung dari kewajiban yang sudah
jatuh waktu dan dapat ditagih.
Pada asas kelangsungan usaha prinsipnya yaitu usaha debitur yang masih
prospektif untuk dapat dilanjutkan menjadi prioritas, dengan tidak adanya upaya
hukum terhadap suatu putusan pkpu maka akan menempatkan posisi yang
terancam bagi debitur, karena apabila proses pkpu gagal maka usaha debitur yang
masih prospektif bisa jatuh ke dalam proses kepailitan yang dapat merugikan dan
serta merugikan pihak terkaitnya. IKAPI berpendapat Permohonan Perkara
Nomor 23 sangat berdasar hukum untuk dikabulkan agar Putusan PKPU yang
3

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021
IKAPI: Utami Argawati, ‘IKAPI: Perlunya Ada PK dan Kasasi Terhadap Putusan PKPU’ (Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, 2021) https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17800,
accessed 8 Januari 2021.
4

diajukan oleh Kreditor dapat diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis Hakim
dalam Badan Peradilan yang lebih tinggi, sehingga jika terjadi kekeliruan ataupun
kekhilafan atas Putusan tersebut, dapat diperbaiki, sekaligus untuk menjamin
kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan melalui putusan
yang

memperhatikan tiga hal esensial, yaitu keadilan, kepastian, dan

kemanfaatan. Namun IKAPI juga melihat bahwa putusan PKPU yang berasal dari
permohonan yang diajukan debitur tidak perlu lagi upaya hukum oleh kreditur,
karena pihak yang paling mengetahui keadaan keuangan dan kemampuan dalam
pelaksanaan pembayaran pada krediturnya, dalam rencana perdamaian, adalah
debitur itu sendiri.
F. Conclusion
Pada tanggal 15 Desember 2021 Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan
Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang mana dalam putusan tersebut, MK mengabulkan
permohonan pengujian Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) terkait
putusan PKPU yang tidak bisa diajukan upaya hukum apapun dan menyatakan Pasal
tersebut inkonstitusional bersyarat. Dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,
sepanjang tidak dimaknai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya
tawaran perdamaian dari debitur”. MK memberikan keadilan bagi debitur yang
rancangan perdamaiannya ditolak oleh kreditur untuk dibukakan satu lagi upaya hukum
kasasi dengan maksud untuk mencegah kekeliruan putusan pada tingkat pengadilan
niaga. Sedangkan pengujian Pasal 295 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU
dinyatakan ditolak agar tidak terjadi pembengkakan perkara di tingkat Mahkamah Agung
yang akan berdampak ketidakpastian kepada para pihak itu sendiri yang mana sifat
peradilan dari PKPU bersifat speedy trial. Sehingga ketika Mahkamah Agung telah
memutus perkara PKPU, putusan tersebut bersifat final and binding.
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Perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai sendi
kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi. Era digitalisasi memudahkan para pelaku pasar
dalam meraih efisiensi, efektivitas, penurunan biaya produksi, hingga terkoneksinya pelaku
pasar dengan konsumen.1 Hal tersebut kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai new
economy atau digital economy.2 New economy adalah suatu istilah untuk mendeskripsikan
industri baru dengan pertumbuhan tinggi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan
diyakini sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.3
Di Indonesia, new economy dapat dilihat dari menjamurnya perusahaan-perusahaan rintisan
(sebagaimana dikenal dekat dengan nama start-up) berbasis teknologi di berbagai sektor
prioritas, seperti sektor kesehatan (healthtech), sektor pertanian (agritech), sektor pendidikan
(edutech), dan keuangan (fintech). Hingga saat ini, perusahaan rintisan yang ada di Indonesia
tercatat sebanyak 2.319 perusahaan.4 Mengganggapi fenomena tersebut, Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Hoesen, meyakini bahwa masuknya

1
Eddy Cahyono Sugiarto, “Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia’s Economy,”
https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy, diakses pada 10
Februari 2022.
2
Ibid.
3
Will Kenton, “New Economy,” https://www.investopedia.com/terms/n/neweconomy.asp, diakses pada
4 Februari 2022.
4
Liberty
Jemadu,
“OJK:
Jumlah
Startup
Indonesia
Capai
2.319”,
https://www.suara.com/tekno/2021/12/11/185854/ojk-jumlah-startup-indonesia-capai2319#:~:text=Suara.com%20%2D%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan,perusahaan%20unicorn%20dan%20satu
%20decacorn., diakses pada 10 Februari 2022.

perusahaan tersebut di pasar modal akan berpotensi meningkatkan nilai kapitalisasi pasar Bursa
Efek Indonesia (“BEI”) serta dapat menarik investor lokal maupun asing.5
Usaha OJK untuk mendorong perusahaan rintisan tersebut melantai di bursa efek akhirnya
terealisasi dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan
Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat
Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham
(“POJK 22/2021”). Secara singkat – POJK 22/2021 mengatur tentang multiple voting shares
(“MVS”), dimana ketentuan MVS sendiri telah lazim diberlakukan oleh beberapa bursa global,
seperti The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“HKSE”) dan Singapore Stock Exchange
(“SGX”).6
Tujuan dari MVS ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang
memiliki kualifikasi tertentu untuk mencatatkan efeknya di bursa efek dengan tetap
mempertahankan visi dan misi para pendiri perusahaan dalam mengembangkan kegiatan usaha
yang dijalankan perusahaan tersebut.7 Dilansir dari laman Tempo.co, Direktur Penilaian
Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan
pertemuan dengan para petinggi perusahaan teknologi dengan skala unicorn8 dan centaur9.
Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat 15 (lima belas) perusahaan unicorn dan centaur
yang akan melakukan penawaran saham perdana atau lebih dikenal dengan initial public
offering (“IPO”) berkat regulasi MVS tersebut.10

Syahrizal Sidik, “Kabar Baik IPO Startup, OJK: Aturan MVS Terbit Tahun Ini,”
https://www.cnbcindonesia.com/market/20211015100833-17-284122/kabar-baik-ipo-startup-ojk-aturan-mvsterbit-tahun-ini, diakses pada 10 Februari 2022.
6
Eqqi Syahputra, “Aturan MVS dari OJK, Langkah Tepat Dorong Unicorn IPO di RI,”
https://www.cnbcindonesia.com/market/20211209161451-17-298020/aturan-mvs-dari-ojk-langkah-tepatdorong-unicorn-ipo-di-ri, diakses pada 10 Februari 2022.
7
Pandu Gumilar, “Aturan Multiple Voting Share (MVS) Terbit, Akankah Unicorn RI Pilih IPO di BEI,”
https://market.bisnis.com/read/20211208/192/1475292/aturan-multiple-voting-share-mvs-terbit-akankahunicorn-ri-pilih-ipo-di-bei, diakses pada 4 Februari 2022.
8
Unicorn adalah sebutan untuk perusahaan rintisan yang memiliki nilai valuasi mencapai $1 miliar (atau
setara dengan Rp14 triliun). Beberapa contoh unicorn startup di Indonesia adalah GoTo, Bukalapak, Traveloka,
dan OVO. (Dilansir dari laman https://money.kompas.com/read/2021/12/28/222547626/apa-itu-startup-unicorndefinisi-contoh-dan-bedanya-dengan-decacorn?page=all pada 4 Februari 2022).
9
Centaur atau aspiring unicorn adalah sebutan untuk perusahaan rintisan yang telah mencapai valuasi
lebih dari $100 juta (atau setara dengan Rp1,4 triliun) dan di bawah $1 miliar (atau setara dengan Rp14 triliun).
Beberapa contoh centaur startup di Indonesia adalah Kredivo, Ruangguru, Blibli, dan Akulaku. (Dilansir dari
laman
https://www.idxchannel.com/market-news/selain-unicorn-bei-sebut-sudah-ada-5-startup-centaurberencana-ipo pada 4 Februari 2022).
10
Kodrat Setiawan, “15 Unicorn dan Centaur Ingin IPO, BEI: Berkat Aturan Multiple Voting Share,”
https://bisnis.tempo.co/read/1557180/15-unicorn-dan-centaur-ingin-ipo-bei-berkat-aturan-multiple-votingshare/full&view=ok, diakses pada 4 Februari 2022.
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Definisi Multi Voting Shares
MVS adalah klasifikasi saham yang mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak
suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan.11 MVS juga sering kali disebut
dengan dual class shares, weighted shares, atau super-voting shares. Konsep MVS ini
merupakan lawan dari prinsip one-vote-one-share yang dikenal dalam Undang-undang
Perseroan Terbatas, layaknya yang diterapkan dalam bentuk saham biasa dalam sebuah
perusahaan.
Emiten dan Pemegang Saham Multi Voting Shares
Untuk menjadi perusahaan (atau emiten) yang dapat menerapkan ketentuan MVS pada saat
IPO, emiten harus memenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) POJK
22/2021 sebagai berikut:
a) emiten merupakan perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menciptakan
inovasi produk yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta
memiliki kemanfaatan sosial yang luas;
b) emiten memiliki pemegang saham yang berkontribusi secara signifikan dalam
pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (a);
c) emiten memenuhi:
1. total aset perusahaan minimal Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);
2. telah melakukan kegiatan operasional paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum
mengajukan pernyataan pendaftaran;
3. laju pertumbuhan majemuk tahunan dari total aset selama 3 (tiga) tahun terakhir
minimal 20% (dua puluh persen); dan
4. laju pertumbuhan majemuk tahunan dari pendapatan selama 3 (tiga) tahun terakhir
minimal 30% (tiga puluh persen);
d) emiten belum pernah melakukan penawaran umum efek yang bersifat ekuitas
sebelumnya; dan
e) kriteria lain yang ditetapkan oleh OJK.12

11

Pasal 1 angka 1 POJK 22/2021.
Kriteria yang dimaksud pada poin ini ditentukan berdasarkan diskresi OJK. Hingga saat ini, OJK belum
mengeluarkan surat edaran yang mengatur lebih lanjut mengenai kriteria tambahan ini.
12

Bagi pemegang saham MVS, diwajibkan merupakan pemegang saham yang telah ditentukan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan dimuat dalam prospektus perusahaan –
untuk menjadi pemegang saham MVS yang pertama. Pihak pemegang saham tersebut dapat
merupakan pendiri maupun bukan pendiri perusahaan. POJK 22/2021 juga mengatur bahwa
terdapat beberapa pihak yang bisa menjadi pemegang saham setelah penawaran umum
dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang tertera dalam Pasal 12 ayat (5) hingga ayat (7),
dimana pihak-pihak tersebut diantaranya adalah (i) pihak yang telah diungkapkan dalam
prospektus sebagai pihak yang dapat memiliki saham MVS; dan/atau (ii) anggota direksi yang
memiliki kontribusi signifikan pada pertumbuhan bisnis ataupun usaha emiten dan telah
mendapatkan persetujuan pemegang saham independent.13 Pihak yang dapat menjadi
pemegang saham sebagaimana dimaksud poin (i) pada kalimat sebelumnya, dapat berupa ahli
waris, perusahaan afiliasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu (atau yang dikenal dengan
istilah special purpose vehicle).14
Selain itu, badan hukum juga diperbolehkan oleh POJK 22/2021 sebagai pemegang saham
MVS. Badan hukum tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:15
a) merupakan badan hukum yang dimiliki secara langsung paling rendah 99% (sembilan
puluh sembilan persen) oleh pemegang saham MVS dan/atau pihak yang telah
ditetapkan dalam RUPS, namun tidak lagi menjadi pemegang saham MVS;
b) badan hukum memiliki direksi yang mempunyai keahlian yang sejalan dengan kegiatan
usaha emiten; dan
c) badan hukum bergerak di bidang aktivitas aktivitas konsultasi manajemen apabila
badan hukum merupakan badan hukum Indonesia.
Apabila badan hukum yang dimaksud sebelumnya merupakan badan hukum yang secara
khusus didirikan dengan tujuan penghimpunan dana bagi emiten, badan hukum tersebut wajib
memenuhi kriteria di atas dan/atau badan hukum tersebut harus dikendalikan secara langsung
oleh pemegang saham yang sebelumnya telah ditunjuk dalam RUPS.16
POJK 22/2021 tidak mengatur secara rinci berapa batasan pemegang saham yang dapat
memegang MVS. Namun, apabila emiten memiliki lebih dari 1 (satu) pemegang saham MVS,

13

Pasal 12 ayat (5) POJK 22/2021.
Penjelasan Pasal 12 ayat (5) huruf a POJK 22/2021.
15
Pasal 12 ayat (6) POJK 22/2021.
16
Pasal 12 ayat (7) POJK 22/2021.
14

para pemegang saham tersebut haruslah memiliki visi dan misi yang sama serta memberikan
suara yang sama dalam setiap pengambilan keputusan RUPS. Komitmen para pemegang saham
untuk menjalankan visi dan misi yang sama tersebut wajib dituangkan dalam perjanjian antar
pemegang saham atau shareholder agreement.17
Rasio Hak Suara MVS dan Saham Biasa
Perbandingan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham MVS dengan pemegang saham
biasa dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan nilai nominal modal yang telah ditempatkan
dan disetorkan penuh. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 POJK 22/2021 sebagai
berikut:
Persentase kepemilikan saham MVS

Rasio Hak Suara
(MVS : Saham Biasa)

2,44% - 3,5%

40:1

3,5% - 5%

30:1

5% - 10%

20:1

10% - 47,36%

10:1

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa persentase kepemilikan saham MVS adalah minimal
2,44% (dua koma empat puluh empat persen) saham dari seluruh modal yang ditempatkan dan
disetor.18 Perhitungan tersebut akan dilaksanakan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan
RUPS, sehingga rasio hak suara akan berubah mengikuti perhitungan tersebut tanpa harus
mengubah anggaran dasar emiten terlebih dahulu.19 Apabila hak suara dari pemegang MVS
tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh hak suara, emiten dapat meningkatkan
rasio hak suara menjadi 60:1 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan wajib memperoleh
persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.20
Proteksi Terhadap Pemegang Saham Biasa
Regulasi ini tidak semata-mata memberikan keistimewaan pada para pemegang MVS saja,
dimana POJK 22/2021 tetap memberikan perlindungan bagi kepentingan pemegang saham
publik. Pertama, MVS hanya akan berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, efektif
17

Pasal 13 POJK 22/2021.
Penjelasan Pasal 12 ayat (2) POJK 22/2021/
19
Pasal 10 ayat (2) dan (3) POJK 22/2021.
20
Pasal 12 ayat (3) dan (4) POJK 22/2021.
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sejak tanggal pernyataan pendaftaran IPO. Jangka waktu tersebut masih dapat diperpanjang
lagi untuk waktu yang sama setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham independent
dalam RUPS.21 Apabila jangka waktu tersebut telah habis, MVS akan berubah menjadi saham
biasa.22 Selain jangka waktu, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan saham MVS
berubah menjadi saham biasa, yakni:23
a) pemegang saham MVS meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan;
b) pemegang saham MVS mengalihkan sahamnya kepada pihak yang tidak berwenang;
c) pemegang saham MVS memiliki hak suara tidak lebih dari 50% (lima puluh persen)
dari seluruh hak suara;
d) apabila pemegang saham MVS merupakan suatu badan hukum, badan hukum tersebut
tidak lagi memenuhi kriteria yang berlaku; atau
e) apabila pemegang saham MVS merupakan anggota direksi, orang tersebut tidak lagi
menjabat atau tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai direksi.
Kedua, pemegang MVS tidak diperkenankan untuk memindahkan sebagian atau seluruh MVSnya dalam kurun waktu dua tahun pertama setelah pernyataan pendaftaran IPO menjadi
efektif.24 Ketiga, dalam setiap penyelenggaraan RUPS, jumlah seluruh saham biasa yang hadir
paling sedikit mewakili 1/20 (satu per duapuluh) dari jumlah seluruh hak suara dari saham
biasa.25 Keempat, hak suara yang dimiliki oleh MVS dan saham biasa adalah 1 (satu) suara
mewakili 1 (satu) lembar saham untuk agenda RUPS tertentu. Agenda RUPS tersebut adalah
sebagai berikut:26
a) perubahan anggaran dasar emiten yang wajib mendapatkan persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali untuk perubahan modal dasar;
b) pengangkatan atau pemberhentian komisaris independen;
c) penunjukan atau pemberhentian akuntan publik atau kantor akuntan publik yang akan
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan; dan
d) pengajuan permohonan pailit atau pembubaran emiten.
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Komparasi MVS di Indonesia dengan Negara Lain
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, beberapa bursa global telah menerapkan skema
MVS dalam pelaksanaan IPO, seperti HKSE dan SGX. Pada bagian ini, penulis akan
memaparkan sekilas ketentuan dan penerapan skema MVS yang ada di kedua bursa tersebut
serta membandingkannya dengan ketentuan di Indonesia.
a) Hong Kong
Pada tahun 2018, HKSE melakukan perubahan atas the Rules Governing the Listing of
Securities on HKSE (“Hong Kong Listing Rules”) dengan menambahkan 3 (tiga) bab
untuk memfasilitasi pencatatan perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan tinggi
yang inovatif di papan utama. Salah satu dari penambahan bab tersebut adalah Bab 8A
mengenai Weighted Voting Rights (“WVR”).27 Saham dengan WVR secara terbatas
hanya dapat dimiliki oleh direktur emiten yang telah memenuhi batas minimum
kepemilikan modal pada saat IPO.28 Saham dengan WVR akan berubah menjadi saham
biasa bilamana direktur tersebut meninggal dunia, berhenti menjabat, atau mengalihkan
saham dengan WVR kepada pihak yang bukan merupakan direksi.29 Adapun, maksimal
jumlah hak suara yang dimiliki oleh pemegang WVR, yaitu 10 (sepuluh) hak suara per
lembar saham.30 Selain itu, Hong Kong Listing Rules mewajibkan emiten yang
menerapkan skema WVR untuk membentuk Nomination Committee dan Corporate
Governance Committee. Komite tersebut berisikan anggota direksi non-eksekutif
independen yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan emiten
terhadap aturan WVR.31
b) Singapura
Setelah melakukan dua kali konsultasi publik, pada tanggal 26 Juni 2018, SGX secara
efektif memberlakukan skema Dual Class Share Structure (“DCSS”) untuk pencatatan
bursa di papan utama SGX melalui amandemen SGX-ST Mainboard Rules.32 DCSS
Jeckle Chiu dan Billy K. M. Au, “Hong Kong Listing Rules on Weighted Voting Rights Structure
Takes Effect Today,” https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2018/04/hong-konglisting-rules-on-weighted-voting-rights, diakses pada 11 Februari 2022.
28
Pasal 8A.11 dan Pasal 8A.12 Hong Kong Listing Rules.
29
Pasal 8A.17 Hong Kong Listing Rules.
30
Pasal 8A.10 Hong Kong Listing Rules.
31
Pasal 8A.27 hingga 8A.31 Hong Kong Listing Rules.
32
Allen & Gledhill, “SGX Implements Listing Framework for Issuers With Dual Class Share Structure
With Effect From 26 June 2018,” https://www.allenandgledhill.com/sg/publication/articles/7614/sgximplements-listing-framework-for-issuers-with-dual-class-share-structure-with-effect-from-26-june-2018,
diakses pada 11 Februari 2022.
27

adalah klasifikasi saham yang terdiri dari saham biasa dan saham yang mengizinkan
para pemegangnya untuk memiliki hak suara multiple atau MVS. Aturan ini kemudian
dipertimbangkan oleh SGX setelah adanya amandemen pada Company Act di tahun
2016 yang menghilangkan aturan one-share-one-vote pada perusahaan publik.33 Tidak
semua perusahaan dapat melakukan IPO menggunakan skema ini. Perusahaan tersebut
haruslah dinyatakan ‘layak’ dengan mempertimbangkan model bisnis perusahaan,
track record perusahaan, peran dan kontribusi para pemegang MVS, serta partisipasi
sophisticated investors.34 SGX juga menetapkan beberapa batasan perihal penjualan,
pemindahan, serta penerbitan saham MVS. Saham MVS hanya dapat dimiliki oleh
direksi perusahaan, tidak diperkenankan untuk dijualbelikan, serta tidak dapat dialihkan
selama 1 (satu) tahun setelah IPO.35 Adapun, rasio hak suara saham MVS terhadap hak
suara saham biasa adalah maksimal sebesar 10 (sepuluh) berbanding 1 (satu).36 Untuk
meminimalisir resiko ekspropriasi, SGX mewajibkan Dewan Direksi dan Komisaris,
Komite Nominasi, Komite Remunerasi, dan Komite Audit emiten untuk mematuhi
Pedoman Tata Kelola Perusahaan.37
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya ketentuan MVS yang ada
di Hong Kong, Singapura, dan Indonesia tidak jauh berbeda. Ketiganya mensyaratkan bahwa
hanya perusahaan-perusahaan dengan kriteria tertentu saja yang dapat mencatatkan sahamnya
di bursa efek menggunakan skema MVS. Selain itu, ketiganya juga mengatur mengenai pihak
yang berwenang untuk menjadi pemegang saham MVS, rasio hak suara saham MVS terhadap
saham biasa, serta pembatasan-pembatasan untuk melindungi kepentingan pemegang saham
publik.
Meski demikian, terdapat beberapa perbedaan terkait pengaturan MVS di Hong Kong,
Singapura, dan Indonesia. Pertama, terkait rasio hak suara saham MVS. Hong Kong dan
Singapura menetapkan batas maksimal rasio hak suara saham MVS terhadap saham biasa
adalah 10 (sepuluh) berbanding 1 (satu). Sementara, di Indonesia, rasio hak suara tersebut
bervariasi dari 10 (sepuluh) hingga 40 (empat puluh) sesuai dengan persentase kepemilikan
Rajah & Tann Singapore, “SGX Moves Towards Allowing Dual-Class Shares,” Client Update 2016
September, hlm. 1.
34
Lee Pey Woan, “Dual-class Shares in Singapore - Where Ideology meets Pragmatism,” 15 Berkeley
Business Law Journal 440 (2019), hlm. 23.
35
Pasal 229A SGX-ST Mainboard Rules.
36
Rajah & Tann Singapore, “SGX Moves Towards …,” hlm. 2.
37
Ibid.
33

saham MVS. Kedua, kewajiban untuk membentuk Komite Nominasi. Di Hong Kong, Komite
Nominasi ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan WVR oleh emiten. Di Indonesia, komite
tersebut dikenal dengan sebutan Komite Nominasi dan Remunerasi yang diatur dalam
Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten
atan Perusahaan Publik (“POJK 34/2014”). POJK 22/2021 sendiri tidak mewajibkan emiten
yang menggunakan skema MVS untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Hal
tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 POJK 34/2014 yang menyatakan bahwa Komite
Nominasi dan Remunerasi bersifat opsional.38
Kesimpulan
Mengikuti tren bursa saham global, POJK 22/2021 hadir sebagai bentuk dukungan pemerintah
bagi perusahaan rintisan yang ingin menggarap modal melalui bursa efek dengan tetap
mempertahankan tujuan awal para pendiri, serta tetap melindungi kepentingan pemegang
saham publik. Peraturan ini telah dirancang dengan mempertimbangkan best practice beberapa
negara yang telah menerapkan skema MVS dan kondisi yang ada Indonesia. Meski demikian,
regulasi ini masih tergolong sangat baru sehingga masih membutuhkan penyesuaian dan
infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diharapkan adanya kerjasama dari para pihak terkait
agar implementasi POJK 22/2021 dapat terlaksana secara maksimal.
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Miskonsepsi Hak Milik Dalam Non-Fungible Tokens dengan Hak Cipta.
Latar Belakang.
Non-Fungible Tokens (NFT), meski merupakan sensasi internet yang baru-baru saja naik
daun, tidak sepenuhnya merupakan hal yang baru baru. “Natively Digital”, karya Kevin McCoy
yang merupakan NFT pertama yang pernah ada sudah ada sejak tahun 2014.1 Non-Fungible
Tokens, atau NFT, adalah fenomena cryptocurrency terbaru yang menjadi istilah yang kerap
digaungkan utamanya di sosial media. Fenomena ini ada setelah rumah lelang “Christie” menjual
karya seni NFT yang pertama dikenal, berupa kolase gambar oleh seniman digital Beeple dengan
harga $69,3 juta. Dikarenakan harga penjualannya yang sangat tinggi, NFT tiba-tiba menarik
perhatian dunia.2
Investor menghabiskan banyak uang untuk memiliki versi gambar digital NFT. Misalnya,
tweet pertama Jack Dorsey terjual seharga $2,9 juta, klip video slam dunk LeBron James terjual
lebih dari $200.000, dan GIF "Nyan Cat" yang berusia satu dekade dijual seharga $600.000.
Menurut Gauthier Zuppinger, chief operating officer dari Nonfungible, salah satu alasan utama
kenaikan tajam di pasar NFT adalah dengan adanya penjualan barang koleksi kripto baru yang
disebut MeeBits yang dibuat oleh pencipta CryptoPunks.3
Nadya Ivanova, chief operating officer L'Atelier, sebuah perusahaan riset yang berafiliasi
dengan BNP Paribas, mengatakan kepada CNBC bahwa: “NFT kelas atas yang dijual seharga
jutaan dolar adalah tanda pasti bahwa pasar memperlakukannya sebagai aset yang spekulatif.”
4

Pertanyaan yang lebih besar untuk NFT adalah nilai jangka panjangnya, seiring dengan semakin
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Sarah Cascone, 2021. Sotheby’s Is Selling the First NFT Ever Minted—and Bidding Starts at $100.
https://news.artnet.com/market/sothebys-is-hosting-its-first-curated-nft-sale-featuring-the-very-first-nft-ever-minted1966003. 15 Februari (18:23).
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Ibid,
Jazmin Goodwin, 2021. What is an NFT? Non-fungible tokens explained.
https://edition.cnn.com/2021/03/17/business/what-is-nft-meaning-fe-series/index.html. 14 Januari 2022 (20:46).
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matangnya teknologi augmented reality dan virtual reality, orang-orang pada umumnya akan
menghabiskan lebih banyak waktu mereka di dalam media virtual, namun hal tersebut sering
menyebabkan miskonsepsi dengan penjualan NFT yang dianggap menimbulkan Hak Cipta. Jadi
sebenarnya apa itu NFT, dan apa perbedaannya dengan Hak Cipta?
Non-fungible tokens.
Non-Fungible Tokens atau yang kerap disingkat dengan istilah NFT secara harfiah berarti
Token yang Tidak Dapat Dipertukarkan. Tapi mungkin banyak yang bertanya-tanya, apakah
yang dimaksud dengan token? Token atau token kripto adalah smart contract yang dapat berupa
objek apa pun, mulai dari benda berwujud seperti sebuah lukisan dari pelukis ternama di dunia
hingga sebuah rumah mewah di perumahan kota besar, hingga benda tidak berwujud juga. Token
bisa fungible atau non-fungible.
Token yang dianggap sebagai fungible token adalah aset yang dapat didapatkan dalam
situasi manapun, contohnya seperti jaket Anda yang diproduksi massal oleh multinational
corporation diperdagangkan dan kontraknya disimpan dalam bentuk smart contract yang
kemudian disimpan di dalam blockchain yang sudah ada, seperti Ethereum yang merupakan
platform blockchain paling populer saat ini.5 Selain itu, fungible token juga berupa bitcoin yang
setiap 1 kepingnya dihargai $44,107, setiap pertukaran bitcoin tanpa memperkirakan faktor
lainnya yang berada di pasar, akan menghasilkan jumlah harga yang sama. Jadi yang
menentukan perbedaan dari fungible dan non-fungible token adalah nilai yang ada, bahwa dalam
konteks fungible token, setiap kegiatan jual-beli yang Anda lakukan akan memiliki nilai yang
pasti.
Hal yang berkebalikan berlaku untuk NFT, yang merupakan token kripto yang
memanfaatkan teknologi blockchain. NFT dikatakan sebagai sebuah benda yang dianggap
memiliki nilai khas karena sifatnya yang unik tidak seperti token lainnya yang dapat
dipertukarkan. Jadi, ketika katakanlah sebuah token berupa aset digital berupa lukisan digital
dari seorang graphic designer terkenal, atau bahkan sebuah coin yang mana merupakan koin
pertama yang dibuat dengan bahan perak oleh Pemerintah Amerika Sertikat, sifat langka tersebut
yang menjadikan NFT sebagai token yang tidak dapat ditukarkan, karena jumlahnya yang
terbatas atau bahkan token tersebut merupakan satu-satunya.
NFT adalah sertifikat kepemilikan digital, yang bisa digunakan untuk aset apa pun. Pada
dasarnya, NFT adalah sejenis barang yang dapat dikoleksi, mirip dengan piringan hitam atau
kartu bisbol. Meski demikian, NFT pada saat ini hanya berada di dunia digital.6 Teknologi di
balik NFT sejajar dengan cryptocurrency seperti Ethereum dan Bitcoin karena bergantung pada
blockchain. Hal ini memungkinkan pemilik NFT untuk mendemonstrasikan legitimasi koleksi
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Robyn Conti dan John Schmidt, 2022. What Is An NFT? Non-Fungible Tokens Explained.
https://www.forbes.com/advisor/investing/nft-non-fungible-token/. 16 Februari 2022 (22:12).
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Joshua Okoduwa, 2021. Non-Fungible Tokens (NFT): An innovation that presents an opportunity for everyone
seeking to tap digital assets?. h. 1. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ng/pdf/non-fungible-tokens.pdf. 13
Februari 2022 (23:34).

digital mereka, yang mana merupakan suatu hal yang sulit dibuktikan legitimasinya, utamanya
dengan adanya dunia Photoshop dan bentuk pemalsuan lainnya.7
Dengan adanya unsur kelangkaan dalam blockchain, pemilik NFT pada umumnya dapat menjual
kembali barang mereka untuk mendapatkan keuntungan, tentunya dengan harga yang lebih
tinggi. Konsep kepemilikan atas NFT pada dasarnya mirip dengan mengumpulkan suatu benda
berharga di dunia nyata, seperti halnya sebuah mobil kuno, satu-satunya perbedaan adalah
barang yang diperjual belikan tidak dapat disentuh karena tidak ada bentuk fisiknya.
Ketika Anda memikirkan blockchain, Anda mungkin akan langsung memikirkan
cryptocurrency. Namun NFT tidak sama seperti koin virtual, yang dapat ditukar satu sama lain
dalam jumlah yang dapat berubah, NFT tidak dapat diganti. Kolektor dapat, secara alami,
menjualnya untuk jenis mata uang lainnya. Padahal, dengan menjualnya, mereka menyerahkan
hak milik atas properti digital yang unik tersebut.8
Di dunia nyata, seseorang dapat memiliki sepatu edisi khusus dan menghasilkan miliaran
dengan menjualnya ke kolektor baru. Hal serupa dapat dilakukan dengan NFT. Tetapi, ada
sesuatu yang menarik untuk direnungkan mengingat sifat digital NFT. Ketika seorang kolektor
membeli sesuatu seperti karya seni asli, mereka secara instan mendapatkan benda fisiknya.
Meskipun artis dari karya tersebut biasanya mempertahankan hak cipta dan dapat mereplikasi
salinan, hanya kolektor yang memiliki karya unik tersebut. Karena itu, karena NFT disimpan di
Internet itu dapat dengan mudah disalin oleh siapa pun yang menginginkannya. Yang mereka
butuhkan hanyalah menyimpan salinan gambar dari browser web mereka.9
Proses minting sebuah karya NFT.
Saat seseorang memutuskan untuk membuat NFT, Anda harus terlebih dahulu melalui
proses “minting” terhadap karya seni digitalnya. Minting merupakan proses pengubahan objek
digital menjadi sebuah token (tokenizing) dengan mengunggahnya ke platform pasar tertentu
(SuperRare, Nifty Gateway, Makersplace, Foundation) dan mengeluarkan token untuk menjamin
keasliannya.10 Anda kemudian harus membayar “gas fee” untuk memulai transaksi di blockchain
dan menerbitkan karya seninya sebagai NFT. Setelah seniman tersebut melalui proses minting
terhadap karya seninya, Ia tidak boleh mencetaknya di platform lain.11
Jika Ia memutuskan untuk melakukannya, maka sebagian besar platform berhak untuk
menghapus NFT atau bahkan melarang mereka dari platform yang ada. Namun, seniman tersebut
tetap mendapatkan semua hak komersial atas karya seni yang mendasari kepemilikannya
terhadap NFT tersebut. Itu berarti seniman tersebut masih dapat memasarkan karya seninya
7

Ibid, h.2.
Chris Collins. 2021. NFT Art and Collectibles for Beginners the Must Have Guide for Understanding
Non-Fungible Tokens (NFTs). Publishing Forte. h. iv.
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f?la=en. 13 Februari 2022 (19:05).
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dengan membuat cetakan atau merchandise, atau bahkan melisensikannya. Sedangkan hak
tersebut tidak dimiliki oleh pembeli/kolektor dari NFT yang diperjual belikan tersebut, mereka
tidak dapat memindahkan karya seni digital tersebut ke medium lain. Mereka hanya memiliki
hak untuk menjual, memperdagangkan, atau mentransfer NFT kepada pihak lain. Ini berarti
mereka tidak dapat (kecuali jika mereka memiliki izin tertulis dari artis) untuk membuat salinan
NFT tersebut, membuat orang lain harus membayar untuk melihat NFT, menjual objek turunan
apa pun yang menggabungkan NFT atau mengeksploitasi NFT dengan cara komersial.
Konsep hak milik sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual.
Sebenarnya terdapat banyak jenis hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya juga ada, pada
dasarnya HKI dalam konteks penemuan dan karya sastra atau seni biasanya dibagi menjadi dua
cabang, yaitu industrial property dan hak cipta. Hak cipta berkaitan dengan karya sastra dan seni,
seperti buku, musik, lukisan dan patung, film dan karya berbasis teknologi (seperti program
komputer dan database elektronik).12 Hak cipta tak jarang disebut sebagai hak pengarang
(author’s rights), meskipun hukum internasional telah menanamkan beberapa konvergensi yang
mencerminkan perbedaan dalam hak-hak ini.
Author’s rights sebenarnya lebih mengacu kepada hak-hak pencipta karya seni,
pengarangnya, dengan demikian menggarisbawahi bahwa, sebagaimana diakui dalam sebagian
besar undang-undang, pencipta dari suatu karya memiliki hak khusus tertentu terhadap
ciptaannya yang hanya dapat digunakan oleh mereka sendiri, yang sering disebut sebagai hak
moral, seperti contohnya hak untuk mencegah reproduksi yang menyimpang dari ciptaan.
Hak-hak lainnya, seperti hak untuk membuat salinan, dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan
izin penulis, misalnya, seperti seorang penerbit yang memperoleh lisensi dari penulis.
Pengaturan yang menjadi pengaturan dasar tentang perlindungan terhadap karya artistik
dan literasi, Berne Convention, tepatnya di Pasal 2 menjelaskan mengenai karya-karya apa saja
yang dapat dimaksud sebagai karya artistik dan literasi, yakni sebagai berikut:
“The expression ‘literary and artistic works’ shall include every production in the
literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its
expression.” The Convention lists the following examples of such works: books,
pamphlets

and

other

writings;

lectures,

addresses,

sermons;

dramatic

or

dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show;
musical compositions with or without words; cinematographic works to which are
assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of
drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; etc.”
Hak cipta dapat didefinisikan sebagai hak eksklusif seseorang untuk mengesahkan
tindakan tertentu (seperti reproduksi, publikasi, pertunjukan publik, adaptasi, dan lain-lain)
sehubungan dengan karya yang diciptakannya tersebut. Seorang pencipta biasanya memiliki hak
cipta, setidaknya pada awalnya. Namun, hak cipta sering kali dijual atau dialihkan, seluruhnya
12

WIPO, 2016, Understanding Copyright and Related Rights, Second Edition, WIPO, Geneva, h. 4-6.

atau sebagian, kepada penerbit komersial, pembuat film, studio rekaman, atau orang lain yang
akan mengeksploitasi karya tersebut secara komersial. Akibatnya, hak cipta seringkali lebih
menguntungkan kepentingan komersial daripada hak moral yang juga melekat pada seseorang
yang menciptakan karya tersebut.13
Hak cipta mengacu pada hak-hak penulis dalam karya kepenulisan — yang dibedakan
dari paten (yang subjeknya adalah penemuan), merek dagang (yang menyangkut simbol reputasi
dan niat baik perusahaan) dan rahasia dagang (informasi yang harus dirahasiakan karena nilainya
yang tinggi). Hak cipta pada dasarnya melindungi ekspresi dalam sebuah karya kepenulisan
terhadap peniruan.
Perlindungan hak cipta dasar bersifat otomatis,14 juga berlaku bagi setiap orang, tanpa
diskriminasi, berhak untuk memperoleh, dan cakupannya kurang lebih di seluruh dunia.15 Hak
cipta melindungi dua jenis hak. Hak ekonomi memungkinkan pemilik hak untuk memperoleh
imbalan finansial dari penggunaan karya mereka oleh orang lain. Hak moral memungkinkan
penulis dan pencipta untuk mengambil tindakan tertentu untuk melestarikan dan melindungi
hubungan mereka dengan karya mereka. Penulis atau pencipta dapat menjadi pemilik hak
ekonomi atau hak tersebut dapat dialihkan kepada satu atau lebih pemilik hak cipta. Banyak
negara tidak mengizinkan pemindahan hak moral.
Pengaturan mengenai hak cipta dalam Berne Convention.
Pada tahun 1800-an, negara-negara mulai mengadakan perjanjian bilateral untuk
menghormati hak cipta dari penulis dan artis.16 Sama seperti Statuta Anne yang menjadi pelopor
dari undang-undang hak cipta modern dan mempengaruhi sistem hukum di hari-hari kemudian,
Berne Convention juga mengatur nada untuk semua perjanjian internasional yang akan dibentuk
selanjutnya mengenai ketentuan atas hak cipta dan hak terkait.17
Para pembentuk Berne Convention dianggap telah membentuk sebuah konvensi yang
sempurna. Jadi Berne Convention membentuk sebuah persatuan (Union) yang bersifat permanen,
dimana anggotanya adalah negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian itu. Konvensi ini
melihat kemungkinan bagi para anggota pertemuan dalam Union secara berkala untuk membahas
dan bahkan mungkin merevisi Konvensi. Untuk membantu mereka dalam hal ini, Berne
Convention
13

juga mendirikan dan mendanai “International Bureau” atau sekretariat yang

Ibid, h. 11-12.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:
“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.”
15
Memang benar perlindungan yang diberikan atas sebuah benda berdasarkan hak kekayaan intelektual bersifat
teritorial, dimana karya tersebut mendapatkan perlindungan di dalam wilayah negara dimana karya tersebut
didaftarkan. Di negara lain dimana karya tersebut belum didaftarkan, hak kekayaan intelektual belum tentu akan
memperoleh perlindungan hukum. Namun di dalam konteks hak kekayaan intelektual terdapat hak prioritas, yaitu
hak yang diberikan kepada pemilik hak kekayaan intelektual tersebut, yang mana tanggal penerimaan
pendaftarannya diakui sama dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal, meski didaftarkan di waktu yang
berbeda dengan di negara asalnya.
16
WIPO. Summary of the Berne Convention.
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/#:~:text=The%20Berne%20Convention%2C%20adopted%20in,whom%2
C%20and%20on%20what%20terms. 12 Februari 2022 (22:38).
17
Alissa Musto. An Introduction to the Berne Convention. Music Business Journal.
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dipergunakan untuk melakukan penelitian tentang hak cipta dan membantu negara-negara
International Bureau ini kemudian tumbuh menjadi WIPO di sistem hukum modern.
Konvensi ini berlaku untuk setiap karya dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni,
apapun cara atau bentuk ekspresinya sebagaimana tertuang di Pasal 2 ayat (1). Konvensi ini
memuat tiga prinsip dasar dan menetapkan standar minimum. Tiga prinsip dasar Konvensi
memastikan bahwa hak cipta diakui di semua negara penandatangan dan bahwa kebijakan hak
cipta mereka akan berlaku untuk karya setiap author. Prinsip pertama adalah “National
Treatment”.18
Negara-negara pihak dari Konvensi setuju untuk memberikan perlindungan yang sama
kepada karya asing seperti karya yang berasal dari negara mereka sendiri. Karya asing adalah
dianggap sebagai karya yang diterbitkan untuk pertama kali di negara lain atau yang
pengarangnya berasal dari negara lain. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah apabila Inggris
menandatangani Berne Convention, karya yang berasal dari negara penandatangan lain seperti
Prancis, Jerman, Haiti, Italia, Liberia , Spanyol, dan Swiss harus diberikan perlindungan yang
sama seperti karya yang didaftarkan Inggris di bawah Undang-Undang Hak Cipta Inggris.
Prinsip kedua adalah “Automatic Protection” yang berarti bahwa perlindungan yang ada
dan diakui dalam undang-undang negara pihak dalam Konvensi tidak memerlukan formalitas
atau pemberitahuan apapun agar bisa berlaku.19 Jadi tidak perlu pemilik hak cipta tidak perlu
untuk mendaftarkan karyanya, menambahkan nama pencipta, atau menyertakan pemberitahuan
hak cipta agar karya tersebut dilindungi oleh hak cipta. Dengan kata lain, sebuah karya akan
secara otomatis memiliki hak cipta.
Prinsip ketiga adalah “Independence of Protection”, artinya ketika suatu karya digunakan
di negara lain, perlindungan atas karya yang dimaksud ini tidak terbatas pada undang-undang
hak cipta yang berlaku di negara asalnya. Karya-karya ini selalu dilindungi oleh undang-undang
di negara tempat mereka digunakan.20 Akibatnya, perlindungan yang berlaku untuk karya dapat
bervariasi tergantung pada wilayah tempat karya tersebut digunakan, terlepas dari asal penulis
atau negara tempat karya tersebut diterbitkan untuk pertama kali. Prinsip dasar ketiga ini
berkaitan dengan prinsip pertama yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan di
setiap negara lain harus memperlakukan pekerjaan dalam dan luar negeri secara setara.
Hak dasar pemegang hak cipta.
TRIPS mengandung aspek-aspek utama dari hak ekonomi, hak-hak tersebut dapat
dikategorikan ke dalam empat kelompok hak eksklusif. Hak pertama adalah hak untuk
menggandakan ciptaan (reproduction right). Hak cipta dimulai sebagai hak eksklusif untuk
menyalin, dan hak turunan ini masih merupakan bagian penting dari hak cipta. Sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Convention Berne: “Authors of literary and artistic works
18

Pasal 3 TRIPS.
Berkman Klein Center. Module 2: The International Framework.
https://cyber.harvard.edu/copyrightforlibrarians/Module_2:_The_International_Framework. 14 Februari 2022
(01:20).
20
Ibid.
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protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of
these works, in any manner or form.” Bahwa pengarang karya sastra dan seni yang dilindungi
oleh Konvensi ini memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan reproduksi karya-karya ini, dengan
cara atau bentuk apa pun.
Hak kedua adalah hak membuat karya turunan (rental right). Kegiatan untuk membuat
adaptasi dari karya lain dilindungi berdasarkan pasal 12 Berne Convention, yang mengatakan:
“Authors of literary or artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing adaptations,
arrangements and other alterations of their works.” Jadi pencipta sastra atau seni akan
menikmati hak eksklusif untuk mengizinkan adaptasi, aransemen, dan perubahan lain dari karya
mereka.
Perjanjian TRIPS mengakui rental right selain dari perlindungan hak cipta yang
ditentukan dalam Berne Convention.21 Pasal ini menyatakan bahwa “in respect of at least
computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their
successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of
originals or copies of their copyright works.” Sehubungan dengan program komputer dan karya
sinematografi, negara pihak harus memberikan hak kepada pencipta dan penerusnya untuk
mengizinkan atau melarang penyewaan komersial atas karya asli atau salinan dari karya hak
cipta mereka kepada publik.
Hak ketiga adalah hak untuk menampilkan karya cipta di depan umum. Beberapa jenis
karya cipta ditulis untuk dipertunjukkan di depan umum, Pasal 11 Berne Convention melindungi
pencipta karya-karya ini:
(1) Pencipta drama, musikal, dan musikal akan menikmati hak eksklusif untuk memberi
wewenang:
(i) Penampilan publik dari karya mereka, termasuk pertunjukan publik tersebut dengan cara atau
proses apa pun;
(ii) Komunikasi apapun kepada publik tentang kinerja karya mereka.
(2) Pencipta drama atau drama musikal akan menikmati, selama jangka waktu penuh dari hak
mereka dalam karya aslinya, hak yang sama sehubungan dengan terjemahannya.
Pasal 11 tidak memberikan perlindungan ini kepada penulis dari kelas karya lain seperti
buku dan puisi. Tapi disini tidak selalu mudah untuk mengatakan apa yang dimaksud dengan
pertunjukan publik. Mementaskan drama atau karya musik di rumah atau di ruang kelas
bukanlah pertunjukan publik. tetapi ketika pemuka masyarakat diundang untuk menghadiri suatu
pertunjukan di sekolah, pertunjukan tersebut mungkin bersifat umum.
Hak keempat adalah hak terjemahan dan adaptasi. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk
mengizinkan terjemahan karya mereka ke dalam bahasa lain.22 Para pencipta juga menikmati hak
eksklusif untuk mengizinkan adaptasi, aransemen dan perubahan lain dari karya mereka, seperti
mengubah novel menjadi naskah film.23 Terjemahan dan adaptasi dilindungi oleh hak cipta, oleh
21
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karena itu, penggunaan terjemahan atau adaptasi memerlukan izin baik dari penulis asli maupun
penulis terjemahan atau adaptasi tersebut.
Kesimpulan
NFT hanyalah token yang mewakili aset, benar-benar terpisah dari aset itu sendiri.
Karena setiap NFT mewakili aset unik, satu NFT tidak dapat diduplikasi dengan tetap
mempertahankan nilai yang sama seperti aslinya. Banyak yang menyamakan bentuk kepemilikan
eksklusif ini dengan kepemilikan karya itu sendiri, tetapi perbedaannya harus ditekankan.
Kesalahpahaman terhadap NFT dengan hak cipta sering kali terjadi. Sementara setiap yurisdiksi
mendefinisikan "karya" dengan cara yang berbeda, tidak ada yang menyimpang terlalu jauh dari
esensi.

Tentunya perlindungan atas keunikan ini dijamin untuk karya asli NFT. Ketika karya

seni dibuat dan dilelang, fungsi hak ciptanya hampir persis seperti dalam karya non-digital, yakni
bahwa hak cipta dipertahankan oleh artis. Tetapi kurangnya infrastruktur perdagangan hak cipta
yang sesuai dengan hukum internasional membuat pertukaran hak cipta NFT ini banyak
menimbulkan miskonsepsi. Jadi, kecuali jika ada kesepakatan lain antara artis dan pembeli, hak
cipta atas NFT tetap menjadi milik pencipta aslinya. Pembeli NFT tidak memiliki apa-apa selain
hash unik di blockchain dengan catatan transaksional dan hyperlink ke file karya seni.
Saran
Masalah pelacakan hak cipta NFT semakin rumit ketika mempertimbangkan potensi
pencurian dan penipuan. Untuk ditambahkan ke blockchain, NFT harus "ditandatangani" oleh
pengunggah dalam proses yang dikenal sebagai "minting." Mirip dengan tanda tangan seorang
pelukis pada lukisannya, fitur ini dimaksudkan untuk menghubungkan NFT dengan penciptanya.
Hal-hal bisa salah ketika penambang berbohong tentang identitas mereka, yang tidak jarang
terjadi di banyak platform NFT.
Seiring hype NFT terus berlanjut, kemungkinan kita akan menemukan lebih banyak
contoh kemungkinan pelanggaran hak cipta. Penting untuk melihat jenis NFT yang dibagikan,
dan apakah itu berisi tautan ke salinan digital.
Salah satu kemungkinan penggunaan terbaik untuk NFT adalah memberikan pendidikan dan
informasi yang lebih untuk para pencipta, karena kesalahan informasi dan kesalahpahaman
tentang NFT yang masih tinggi, utamanya mengingat adanya sifat otomatis dari smart contract
dan hak cipta. Jadi, mungkin, setelah hype mereda, penggunaan yang lebih praktis akan muncul,
yakni juga dengan membentuk sebuah pengaturan terkait dengan jual beli NFT, termasuk juga di
dalamnya regulasi terkait dengan royalti, HKI, serta bentuk-bentuk perjanjian NFT yang mana
bisa saja objek perjanjiannya berkembang terus kedepannya.

