ALSA LEGAL ASSISTANCE
Dasar Hukum Pembatalan Perjanjian Pembagian Waris
Jeremy Andrew & Akhmad Farhan Nazhari
Pertanyaan:
Hello ALSA, I have a question in regards to inheritance. Due to personal reasons I will not be
disclosing my real name. My father died when I was 18, I have a mom and 2 sisters. Upon my
father's death my mom told me to sign a bunch of paperworks in front of a notary which I
recently realized are papers for inheritance. I feel like I did not consent to those papers because
I was also in a lot of pressure. Is there a way to nullify those papers I signed if in the future if
I find it disadvantageous for me?
Jawaban:
Terima kasih “R” atas pertanyaannya!
Berikut hasil analisis dan pembahasan kami terkait kasus anda.
Sebelumnya, perlu kita melihat apa saja yang menjadi permasalahan in casu. “R” yang pada
saat ayahnya meninggal masih berumur 18 tahun, secara terpaksa dan tertekan menandatangani
perjanjian mengenai pembagian warisan bersama dengan ibunya dihadapan seorang notaris.
Kemudian, setelah menandatangani perjanjian pembagian warisan tersebut, “R” merasa
khawatir bahwa suatu saat perjanjian a quo berpotensi merugikan dirinya. Duduk persoalannya
adalah “R” sedang berada di bawah tekanan dan tidak berdasarkan keinginan dari dirinya
sendiri pada saat menandatangani perjanjian a quo, serta perlu untuk dilakukan pembahasan
lebih lanjut mengenai kecakapannya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, penting bagi kita untuk mengetahui mengenai ketentuan
dalam pewarisan dan perjanjian terlebih dahulu. Warisan merupakan peninggalan harta
pewaris yang sudah meninggal dunia, yang kemudian diserahkan kepada ahli waris yang
berhak menurut undang-undang atau wasiat.[1] Terhadap ahli waris, terdapat penggolongan
terhadapnya, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH
Perdata”), yaitu:
Ahli waris golongan I

: Suami atau istri dan anak atau keturunannya.[2]

Ahli waris golongan II

: Ayah, ibu, saudara kandung, dan keturunannya.[3]

Ahli waris golongan III

: Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dari garis ayah

maupun dari garis ibu.[4]
Ahli waris golongan IV

: Keluarga sedarah dalam garis ke samping dari garis ayah

maupun garis ibu.[5]
Dalam pewarisan, dapat timbul permasalahan waris mengenai pengurusan hak dan kewajiban
antara pewaris dengan ahli waris atau penyelesaian pembagian harta waris. Oleh karena itu,
penting untuk menyamakan persepsi dalam pewarisan itu sendiri salah satunya adalah dengan
membuat perjanjian mengenai pembagian warisan supaya tercipta keadilan dalam pembagian
harta warisan.[6]
Perihal perjanjian telah diatur secara komprehensif dalam KUH Perdata. Pasal 1313 KUH
Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.[7] Perjanjian terbagi ke dalam dua bentuk,
yaitu perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian tertulis, mencakup dua bentuk, yaitu akta di bawah
tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan
dan dibuat tanpa perantara pejabat yang berwenang.[8] Sementara itu, akta otentik merupakan
sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di
hadapan pejabat umum yang berkuasa di tempat di mana akta dibuatnya.[9] Sebuah perjanjian
penting untuk dibuat sebagai akta otentik karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa akta otentik
memberikan bukti yang sempurna tentang isi yang dimuat di dalam akta otentik bagi para pihak
beserta para ahli waris yang berkepentingan.[10]
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam persoalan ini, “R”
merupakan ahli waris golongan I karena merupakan anak kandung dari mendiang ayahnya. “R”
kemudian menandatangani sebuah akta otentik mengenai pewarisan yang dilakukan di hadapan
pejabat yang berwenang dimana dalam hal ini adalah notaris, yang kewenangannya diatur
dalam Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (“UUJN”).
Dari berbagai bentuk perjanjian di atas, perlu diketahui bahwa untuk dapat dikatakan sah,
sebuah perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
1. Terdapat kesepakatan antara pihak yang saling mengikatkan diri mereka;

2. Telah cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Kausa yang halal.[11]
Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek
dalam perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena
berkaitan dengan hal yang diatur di dalam perjanjian. Dalam hal terjadi kondisi dimana syarat
subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sementara itu, dalam
hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.
Sehubungan dengan perjanjian pembagian warisan yang telah ditandatangani oleh “R”,
terdapat dua hal penting yang dapat dianalisis terkait dengan syarat pertama dan syarat kedua
dalam syarat sahnya perjanjian, yaitu unsur kecakapan dan kesepakatan pada saat “R”
menandatangani perjanjian pembagian warisan tersebut.
Pertama, terkait dengan kecakapan, dalam Pasal 330 KUH Perdata, diatur bahwa seseorang
dianggap cakap atau dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau telah kawin.[12] Sementara,
dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a UUJN, menyatakan bahwa penghadap notaris harus memenuhi
syarat, yaitu paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah.[13] Melihat kedua ketentuan
yang berbeda terkait kecakapan, dapat diterapkan asas lex specialis derogat legi generalis yang
berarti bahwa peraturan hukum yang khusus akan mengesampingkan peraturan hukum yang
umum. Maka berdasarkan asas tersebut, unsur kecakapan dapat mengacu pada UUJN.
Kedua, terkait dengan tekanan atau paksaan dalam menyepakati suatu perjanjian. Dalam Pasal
1321 KUH Perdata, dinyatakan bahwa tidak ada suatu kesepakatan yang sah, apabila terjadi
karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.[14] Kemudian, dalam Pasal 1449 KUH Perdata
dinyatakan bahwa segala perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan,
dapat dimintakan penuntutan pembatalan atas perikatan tersebut.[15] Mengenai yang dimaksud
dengan tekanan atau paksaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1324 jo. Pasal 1325 KUH
Perdata, bahwa tekanan atau paksaan adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap seseorang
maupun terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah
untuk membuat atau menyepakati suatu perjanjian.[16] Sementara itu, Prof. Abdulkadir
Muhammad, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia'' menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan tekanan atau paksaan adalah ketika perbuatan pihak dalam
perjanjian disebabkan oleh tekanan atau paksaan dan pihak tersebut berada di bawah
ancaman.[17]

Berdasarkan analisis terkait kecakapan dan paksaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
dalam penandatanganan perjanjian mengenai pembagian warisan tersebut, “R” telah dinilai
cakap untuk membuat dan/atau menandatangani perjanjian, namun dalam penandatanganan
perjanjian tersebut, diketahui “R” dalam kondisi yang tertekan dan dipaksa pada saat
menandatangani perjanjian a quo. Akibat hukum dari adanya tekanan atau paksaan terhadap
perjanjian

tersebut

adalah

bahwa

perjanjian

tersebut

merupakan

“misbruik

van

omstandigheden” atau penyalahgunaan keadaan sehingga perjanjian pembagian warisan
tersebut menjadi tidak sah dan dapat dijadikan sebagai alasan penuntutan pembatalan atas
perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut.[18]
Dalam pembatalan perjanjian a quo, perlu diketahui pula bahwa suatu akta otentik berlaku asas
praduga sah (Vermoeden van Rechmatigheid), yaitu asas yang menilai akta otentik sebagai
perjanjian yang sah dan mengikat sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan tidak
sah, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUJN.[19] Oleh karena itu, apabila “R”
ingin membatalkan perjanjian pembagian warisan yang telah bersifat sebagai akta otentik, “R”
harus melayangkan gugatan voluntair perihal permohonan pembatalan perjanjian di hadapan
pengadilan.
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dapat
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184/Pdt/2016/PT.MDN tanggal 24 Oktober 2016. Di dalam kasus mengenai hak waris atas
tanah, Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat agar bisa menguasai tanah yang
merupakan hak waris. Setelah ada pemberian keterangan oleh saksi, ternyata dapat dibuktikan
bahwa salah satu saksi menandatangani akta jual beli tanah karena salah satu Tergugat
mengancam saksi dengan cara memegang parang ketika proses penandatanganan tersebut
dilakukan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dalam tingkat banding in
casu, berdasarkan amar putusannya, mengabulkan banding Penggugat dan akhirnya
menghilangkan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat dan mengalihkannya kepada
Penggugat, dikarenakan perjanjian yang tidak sah akibat adanya unsur ancaman atau paksaan
ketika Sertifikat Jual Beli (SJB) tersebut ditandatangani oleh Tergugat.[20]
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembagian warisan yang
ditandatangani oleh “R” merupakan akta otentik karena ditandatangani dihadapan seorang
notaris. “R” juga merupakan seseorang yang cakap hukum ketika menandatangani perjanjian
tersebut karena telah berusia 18 tahun. Terhadap perjanjian pembagian warisan tersebut, “R”
memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut dikarenakan “R” melakukan

penandatanganan perjanjian dalam kondisi berada dibawah tekanan. Oleh karena itu, perjanjian
pembagian warisan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni
kesepakatan para pihak. Pembatalan perjanjian tersebut dapat dilakukan di hadapan pengadilan
jika nanti di kemudian hari “R” merasa dirinya dirugikan dari perjanjian tersebut.[21]
Demikian hasil pembahasan dan analisis kami, semoga dapat mencerahkan.
*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan
mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal
Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan,
kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam
laman ALSA Legal Assistance.
Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang memiliki
keahlian pada bidang tersebut*
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ALSA LEGAL ASSISTANCE
Rasio Penggerebekan yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Jeremy Andrew & Akhmad Farhan Nazhari
Pertanyaan:
1. a) Apakah ada dasar hukum dari tindakan penggerebekan yang dilakukan oleh Satpol
PP terhadap ruang privasi masyarakat? contoh: penggrebekan kamar hotel.
b) Bagaimana seharusnya regulasi untuk tindakan tersebut?
2. Apakah tindakan Satpol PP menyalahi atau melanggar hak privasi dari UUD'45?
3. Salah satu rasio tindakan dari Satpol PP tersebut adalah untuk menegakan ketertiban
umum dan menegakan Perda masing2 daerah.
a) Frasa ketertiban umum, secara das sollen atau teori sejatinya seperti apa? Apakah
ada definisi yang jelas?
b) Bagaimana jika Perda mengatur hal yg secara tidak langsung melanggar UU dan
UUD?
Jawaban:
Terima kasih “DP” atas pertanyaannya!
Berikut hasil analisis dan pembahasan kami mengenai pertanyaan anda.
Sehubungan dengan pertanyaan yang diberikan oleh “DP” maka terdapat poin penting
yang dapat diambil, yaitu pengaturan hukum terhadap penggerebekan oleh Satpol PP serta
kaitannya dengan hak privasi dan ketertiban umum.
Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai Satpol PP, perlu kita ketahui pengertian
dari yang dimaksud dengan Satpol PP itu sendiri. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian
dari perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.[1] Keberadaan Satpol PP ada di setiap provinsi dan kabupaten/kota
dan ada untuk membantu kegiatan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat.[2]
Pertama, mengenai dasar dan kedudukan hukum serta hak dan kewajiban yang dimiliki
oleh Satpol PP. Pengaturan mengenai Satpol PP diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (“UU Pemda”) Pasal 255 yang pada ayat
(1) berbunyi “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan
masyarakat” Dalam ayat (2) Pasal yang sama telah dijelaskan mengenai kewenangan Satpol
PP sebagai berikut:
1. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
Dalam peraturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja (“PP 16/2018”) Pasal 7 menjelaskan wewenang Satpol PP
sama dengan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang diatas. Peraturan lebih lanjut
mengenai batasan-batasan wewenang Satpol PP dapat kita lihat juga dalam Peraturan Daerah
masing-masing daerah. Jika kita melihat contoh dari Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Bab II mengenai Pembinaan,
Pengendalian, dan Pengawasan Ketertiban Umum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan Satpol PP merupakan pelaksana pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
ketertiban umum dan menjadi penanggung jawab utama atas upaya tersebut. Pelanggaran
terhadap tertib sosial juga menjadi salah satu objek penindakan penyelenggaraan ketertiban
umum.
Atas rincian diatas, dapat kita simpulkan bahwa wewenang Satpol PP tidak melingkupi
penggerebekan, tetapi hanya sebatas melakukan penertiban non-yustisial yang merupakan
tindakan Satpol PP untuk memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah dengan cara dan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang
dan tidak sampai proses peradilan serta tindakan penyelidikan yang merupakan tindakan Satpol
PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang
adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau

merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.[3] Maka dari itu, penggerebekan oleh
Satpol PP tidak bisa dinyatakan berdasar secara hukum jika memang tidak ada tercantum
perbuatan yang dilanggar di dalam Peraturan Daerah setempat. Terdapat juga pendapat dari
Ketua YLBHI, Asfinawati mengenai penggerebekan yang dimana beliau menjelaskan bahwa
tindak penggerebekan di kamar hotel seharusnya tidak bisa dilakukan dan melanggar undangundang, karena dalam Pasal 284 KUHP hanya menjerat mereka yang telah menikah dan
berbuat zina dengan orang yang bukan merupakan suami/istrinya, sehingga pasal tersebut tidak
dapat dikenakan kepada pasangan yang belum menikah.[4]
Kedua, mengenai hak privasi, dalam UUD 1945, hak privasi tidak secara eksplisit
dituliskan, namun secara implisit terdapat di Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”[5] Bersesuaian dengan
UUD 1945, hak atas privasi juga diatur pada Article 17 ICCPR yang pada intinya tidak ada
seorang pun dapat diganggu urusan pribadinya dengan hal serupa ditemukan di Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VII/2018 yang menerjemahkannya dari bahasa Inggris
ke bahasa Indonesia.[6] Dalam konteks penggerebekan, perlu kita lihat terlebih dahulu siapa
yang sebetulnya berhak untuk melakukan penggerebekan. Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana Bagian Ketiga mengenai Penggeledahan menjelaskan secara rinci bahwa
penggeledahan dapat dilakukan oleh penyidik polisi untuk kepentingan penyidikan. Disini
dapat kita lihat bahwa yang mendapatkan hak untuk dapat menggeledah ruang privat seseorang
hanyalah penyidik polisi untuk keperluan menyidik. Dalam Pasal 33 KUHAP juga dijelaskan
bahwa untuk melakukan tindakan penggeledahan tersebut perlu memenuhi beberapa syarat
yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diberi sanksi jika dilanggar. Jika kita kaitkan
dengan tindakan Satpol PP, maka tidak ada dasar hukum bagi Satpol PP untuk melakukan
penggerebekan di ruang privat masyarakat. Jika memang terbukti melanggar Peraturan Daerah,
Satpol PP juga tidak bisa melakukan penggerebekan begitu saja, perlu didampingi oleh
penyidik polisi untuk melakukan penyidikan apakah tindakan tersebut sudah memenuhi unsur
delik perbuatan asusila.

Ketiga, mengenai ketertiban umum sebagaimana yang telah beberapa kali disebut
sebelumnya. Secara luas, ketertiban umum tidak hanya terbatas dari hukum positif yang ada,
melainkan mencakup juga nilai-nilai, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang
di masyarakat.[7] Namun, tidak ada definisi yang jelas mengenai kata ‘ketertiban umum’,
sehingga kita tetap dapat merujuk kepada hukum yang dibuat oleh para hakim melalui
putusannya.[8] Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi
Pamong Praja, ketertiban umum digandengi dengan ketentraman masyarakat dan diartikan
sebagai suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.[9] Dilihat dari
ketentuan yang berlaku, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah mengartikan ketertiban umum
sebagai suatu kondisi yang menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan bagaimana
kegiatan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik.
Menjawab pertanyaan terakhir dari “DP”, bagaimana jika Peraturan Daerah
bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya? Peraturan Perundang-Undangan telah secara
hierarkis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 7 ayat (1).[10] Maka ketika ada Peraturan Daerah mengenai Satpol PP yang bertentangan
dengan peraturan diatasnya, maka peraturan tersebut akan batal demi hukum.[11] Seperti
contohnya, pada Mei 2016 lalu, terdapat empat Perda Malang yang dibatalkan karena isinya
mengatur wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk melaksanakan beberapa
kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.[12] Jadi, tidak
menutup kemungkinan kalau jika ditemukan Peraturan Daerah mengenai Satpol PP yang isinya
terbukti bertentangan dengan UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan
Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, untuk dibatalkan.
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2018 Pasal 7 bahwa wewenang Satpol PP tidak meliputi penggerebekan dan penggerebekan
yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki dasar hukum. Penggerebekan hanya dapat
dilakukan oleh penyidik polisi untuk kepentingan penyidikan saja dan dalam pelaksanaannya
juga terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Ketertiban umum tidak dijelaskan secara rinci
dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan masih merupakan hal yang abu-abu dan
oleh karena itu, pengertian dari ketertiban umum dapat kita simpulkan dari putusan-putusan
hakim, yang jika disimpulkan secara garis besar merupakan suatu ketentuan yang berdasarkan

pada hukum positif yang juga meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan
umum yang berkembang di masyarakat.[13] Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
sudah sepantasnya untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya dan ketika
bertentangan, maka peraturan tersebut akan batal demi hukum.
Demikian hasil analisis dan pembahasan kami, semoga bermanfaat!
*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan
mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal
Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan,
kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam
laman ALSA Legal Assistance.
Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang memiliki
keahlian pada bidang tersebut*
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ALSA LEGAL ASSISTANCE
Pengenaan Pajak Peralihan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta
Jeremy Andrew & Akhmad Farhan Nazhari
Pertanyaan :
Saya ingin bertanya, pajak apa yang dikenakan untuk transaksi peralihan hak ekonomi hak
cipta dari original owner (pribadi) kepada suatu PT. Transaksi menggunakan perjanjian jual
beli biasa.
Jawab:
Terima kasih “FD” atas pertanyaannya!
Berikut hasil analisis dan pembahasan kami terkait pertanyaan anda.
Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern saat ini, manusia
terdorong untuk terus menciptakan dan mengembangkan berbagai karya baru. Berbagai karya
tersebut merupakan suatu kekayaan intelektual yang dimiliki oleh manusia atas kreativitas dan
kemampuannya. Salah satu jenis hak kekayaan intelektual adalah hak cipta, yang merupakan
hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.[1] Tujuan dari hak cipta tersebut adalah sebagai
jaminan kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap suatu ciptaan
sehingga setiap orang dapat tetap termotivasi atau terdorong untuk terus menciptakan karyakarya baru yang tentunya dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Atas hak cipta, tidak dapat dipungkiri bahwa ciptaan tersebut dapat bernilai ekonomis
dan membawa manfaat komersial bagi pencipta, yang kemudian disebut sebagai hak ekonomi.
Pencipta dapat mengalihkan hak ekonomi tersebut kepada perseorangan dan/atau badan hukum
melalui sebuah transaksi. Dengan transaksi tersebut, maka pencipta akan mendapatkan
keuntungan ekonomi yang dinamakan royalti. Selain mendapatkan keuntungan, transaksi yang
ada akan menimbulkan beberapa tarif pajak yang harus dibayarkan.
Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pertanyaan FD, kita dapat merujuk beberapa
regulasi yang digunakan sebagai referensi dalam menganalisis pertanyaan FD, yaitu UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”) yang berkaitan dengan hak cipta
itu sendiri, hak ekonomi, dan tata cara pengalihan hak ekonomi. Kemudian Undang-Undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Konsolidasi (“UUKUP”), Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Konsolidasi (“UUPPN”).
Terakhir adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Konsolidasi (“UUPPH”) yang berkaitan
dengan ketentuan perpajakan hak ekonomi hak cipta, serta terakhir adalah Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui unsur-unsur
penting dalam hak cipta yakni pencipta, ciptaan, dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah
seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan
suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[2] Kemudian, yang dimaksud dengan ciptaan
adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan
atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang
diekspresikan dalam bentuk nyata.[3] Sementara pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai
pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak
lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.[4]
Hak cipta termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud, yaitu barang yang bersifat
abstrak dan tidak dapat dilihat, namun pemilik barang tersebut dapat merasakan manfaat yang
diberikan

barang

tersebut.[5]

Berdasarkan

hal

tersebut,

maka

hak

cipta

dapat

dipindahtangankan kepada orang lain dan dibawa mengikuti keberadaan pencipta atau
pemegang hak cipta.[6] Kemudian, hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang terdiri dari
hak moral dan hak ekonomi.[7] Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta,
yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.[8] Sementara itu, yang dimaksud
dengan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk
mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.[9] Hak ekonomi atas suatu ciptaan tersebut
akan tetap melekat atau berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama tidak terjadi
pengalihan hak ekonomi tersebut kepada penerima pengalihan hak ekonomi atas ciptaan.[10]
Hak ekonomi dapat dialihkan secara seluruhnya maupun hanya sebagian.[11]
Pengalihan seluruhnya berarti hak ekonomi telah dialihkan seluruhnya kepada pemegang hak
cipta oleh pencipta sehingga pencipta sudah tidak memiliki hak ekonomi atas ciptaannya.[12]
Sedangkan pengalihan sebagian berarti hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9
ayat (1) UUHC tidak beralih seluruhnya, sehingga pencipta tetap memiliki sebagian hak
ekonomi yang tidak dialihkan.[13] Lantas, baik terhadap pengalihan seluruhnya maupun
sebagian, tidak dapat untuk dialihkan dua kali oleh pencipta yang sama.[14]

Perlu diketahui bahwa pengalihan hak ekonomi berbeda dengan pemberian lisensi hak
ekonomi dalam hak cipta. Pemberian lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh
pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak
ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.[15] Poin yang menjadi
pembeda antara pengalihan hak ekonomi dengan pemberian lisensi hak ekonomi adalah
terhadap perjanjian pemberian lisensi, dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau
mengalihkan ciptaan dari pencipta.[16] Berdasarkan poin tersebut, maka dapat diketahui
bahwa dalam pemberian lisensi hak ekonomi, tidak termasuk pengalihan atas hak ekonomi
tersebut, melainkan hanya memanfaatkan hak ekonomi saja.
Dalam pengalihan hak ekonomi atas suatu ciptaan, penerima pengalihan atas hak
tersebut adalah orang, yang dapat berupa orang perseorangan dan/atau badan hukum, yang
kemudian berkedudukan sebagai pemegang hak cipta atas suatu ciptaan.[17] Berdasarkan hal
tersebut, dapat diketahui bahwa PT dapat menjadi penerima pengalihan hak ekonomi karena
PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan
pelaksanaannya.[18]
Pengalihan hak ekonomi atas suatu ciptaan dapat dilakukan dengan berbagai cara
sebagai berikut:
1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Wakaf;
5. Perjanjian tertulis; atau
6. Cara lain yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan.[19]
Terkait perjanjian jual beli, UUHC tidak mengatur secara tegas mengenai transaksi
perjanjian jual beli pengalihan hak ekonomi hak cipta. UUHC hanya mengatur bahwa
pengalihan hak ekonomi melalui suatu perjanjian tertulis, yang dapat dilakukan dengan
menggunakan akta di bawah tangan maupun akta notaris.[20] Dalam perjanjian tertulis
tersebut, dapat berisikan perjanjian mengenai ruang lingkup pengalihan hak, hak yang
dialihkan, penggunaan ciptaan, pencatatan hak pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
dan masa berlaku.[21] Sementara itu, yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah

perjanjian dengan pihak satu mengikatkan diri untuk menyerahkan barang kepada pihak lain
dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk membayar harga barang tersebut.[22] Perjanjian
jual beli tersebut dapat dituangkan secara tertulis dalam akta di bawah tangan dan akta
otentik.[23] Maka, dapat diketahui bahwa dalam transaksi pengalihan hak ekonomi tersebut
dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis baik dalam akta di bawah tangan atau akta otentik
yang berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan calon pemegang hak ekonomi.
Pengalihan hak ekonomi suatu hak cipta melalui transaksi perjanjian jual beli biasa
merupakan pengalihan hak ekonomi oleh pencipta secara sebagian dengan pembayaran yang
menggunakan sistem royalti. Hal ini berbeda dengan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18
UUHC yang mengatur mengenai transaksi jual putus yang merupakan transaksi dimana
pencipta diharuskan untuk menyerahkan ciptaannya dengan pembayaran lunas oleh pihak
pembeli, sehingga hak ekonomi beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa adanya batas waktu
(sold flat) dan pencipta tidak akan mendapatkan pembayaran royalti.[24] Pengalihan hak
ekonomi hak cipta dengan transaksi jual beli biasa tersebut mewajibkan adanya pembayaran
royalti kepada penerima pengalihan hak tersebut sebagai imbalan atas pemanfaatan hak
ekonomi oleh pemegang hak cipta yang diberikan kepada pencipta.[25] Penentuan besaran
royalti yang harus dibayarkan oleh pemegang hak cipta tersebut dapat ditentukan sesuai
kesepakatan para pihak. Namun, apabila terhadap ciptaan lagu atau musik, besaran tarif royalti
telah ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yaitu lembaga yang memiliki
kewenangan untuk mendata dan mengumpulkan royalti lagu atau musik dari pengguna
komersial.[26] Dalam pembayaran royalti atas suatu ciptaan, akan timbul pengenaan pajak,
dimana pajak merupakan bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.[27]
Pajak yang dikenakan adalah pajak royalti, yaitu merupakan pajak yang dikenakan atas
penggunaan suatu hak.[28] Pajak royalti tersebut termasuk dalam pajak penghasilan (PPh),
yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, dengan royalti termasuk sebagai
objek pajak PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas dividen, bunga, royalti,
modal, penyerahan jasa, hadiah, dan/atau penghargaan, dengan besaran tarif pajak royalti
tersebut adalah 15% dari jumlah bruto atas royalti yang hendak dibayarkan.[29] Kemudian,
mengacu pada Pasal 23 ayat (1) UUPPH, tarif pajak PPh Pasal 23 tersebut akan dipotong oleh

penerima pengalihan hak ekonomi sebagai subjek pajak dalam negeri dan badan usaha
tetap.[30]
Selain pengenaan PPh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, atas pembayaran
royalti akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), yaitu pajak yang dikenakan terhadap
badan usaha, dimana mereka memanfaatkan hak cipta.[31] Pengenaan PPN atas hak cipta
didasari karena hak cipta yang merupakan barang tidak berwujud, sehingga termasuk dalam
barang kena pajak atau barang yang dikenai pajak menurut peraturan perundang-undangan.[32]
Penentuan tarif PPN atas pembayaran royalti adalah sebesar 10% dari jumlah royalti yang akan
dibayarkan.[33] Besaran tarif PPN tersebut akan dipungut oleh pihak yang memanfaatkan hak
cipta tersebut yaitu pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 3a ayat (3) UUPPN.[34]
Sebagai ilustrasi, A sebagai pencipta dari sebuah buku ingin menjual buku ciptaannya
tersebut. Oleh karena itu, A mengadakan perjanjian tertulis dengan PT B yang merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan, pendistribusian, penjualan buku. Untuk
melaksanakan penerbitan, pendistribusian, dan penjualan buku. Berdasarkan perjanjian
tersebut, A akan mengalihkan hak ekonomi atas ciptaan bukunya dan memberikan lisensi
pelaksanaan dan pemanfaatan hak ekonomi kepada PT B. Alhasil, penjualan buku A terjual
laris dan mendapatkan pendapatan bersih (neto) sebesar Rp 2.000.000.000,-. Dari pendapatan
tersebut, sudah diperjanjikan sebelumnya bahwa A akan mendapatkan royalti kotor (bruto)
sebesar 30%, sehingga A mendapatkan Rp 600.000.000,-. Dari pendapatan tersebut, timbul
pengenaan pajak royalti, yaitu PPh Pasal 23 sebesar 15% yang dikenakan pada A dan PPN
sebesar 10% yang dikenakan pada PT B. Dalam perhitungan PPh yang dipotong oleh PT B,
maka besaran pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar 15% x Rp 600.000.000,- = Rp
90.000.000,-. Dalam perhitungan PPN yang dipungut oleh A, maka besaran pajak yang harus
dibayarkan adalah sebesar 10% x Rp 600.000.000,- = Rp 60.000.000,-. Hasilnya, setelah
pemotongan pajak, maka besaran royalti bersih (neto) yang diterima A adalah Rp 600.000.000
- Rp 90.000.000 - Rp 60.000.000 = Rp 450.000.000,-.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan dalam hak
cipta dapat dialihkan melalui perjanjian tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada
penerima pengalihan hak, yaitu perseorangan dan/atau PT yang merupakan badan hukum.
Kemudian, dalam pengalihan hak ekonomi tersebut, PT sebagai penerima pengalihan hak atau
pemegang hak cipta, diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta dan atas pembayaran

royalti tersebut, PT akan dikenakan tarif pajak royalti sebesar 15% dari jumlah bruto atas
royalti yang hendak dibayarkan dan PPN sebesar 10%.
Demikian hasil analisis dan pembahasan kami, semoga bermanfaat.
*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan
mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal
Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan,
kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam
laman ALSA Legal Assistance.
Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang memiliki
keahlian pada bidang tersebut*
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ALSA LEGAL ASSISTANCE
Kecakapan Hukum Seseorang dan Hubungannya dengan Hak Milik
Jeremy Andrew & Akhmad Farhan Nazhari
ALA #3 is in collaboration with Harvardy, Marieta & Mauren Attorneys at Law

Pertanyaan:
Apakah orang yang tidak cakap hukum boleh memiliki hak milik atas suatu benda? Dan
bolehkah dia melakukan transaksi?
Jawaban:
Terima kasih “IA” atas pertanyaannya!
Berikut hasil analisis dan pembahasan kami terkait pertanyaan anda.
Subjek hukum terbagi menjadi manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (recht
persoon), yang masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.[1]
Dalam menjalankan kewenangannya sebagai subjek hukum, haruslah dalam kondisi cakap dan
memiliki kapasitas hukum (legal capacity), sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Salah satu bentuk perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang atau
subjek hukum adalah melakukan suatu transaksi dengan orang lain terhadap hak milik atas
suatu benda. Perlu diketahui bahwa seseorang yang mempunyai hak milik atas suatu benda
memiliki hak untuk menikmati dan memanfaatkan benda tersebut. Tidak hanya itu, seseorang
tersebut

juga

dapat

melakukan

pengalihan

hak

milik,

yaitu

perbuatan

mengalihkan/menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada orang yang berhak
menerimanya.[2] Lantas, bagaimana dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang
tidak/belum cakap hukum? Tentunya, terdapat konsekuensi atau permasalahan hukum bagi
orang yang tidak cakap hukum dalam melakukan transaksi terhadap hak milik atas suatu benda.
Oleh sebab itu, terdapat dua poin penting sehubungan dengan pertanyaan “IA”, yaitu poin
pertama terkait kecakapan hukum seseorang dalam memiliki hak milik atas suatu benda dan
poin kedua mengenai kecakapan hukum seseorang dalam melakukan transaksi hak milik atas
suatu benda yang berkaitan dengan syarat subjektif dalam syarat sah perjanjian berdasarkan
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).
Dasar hukum yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menganalisa pertanyaan
“IA” mengenai kecakapan hukum seseorang, masih belum terdapat keseragaman dalam

pengaturannya dan masih terdapat perbedaan pendapat. Pasal 1329 KUH Perdata menjelaskan
bahwa orang belum cakap hukum adalah orang yang belum dewasa atau orang yang berada
dibawah pengampuan. Selanjutnya, dalam Pasal 330 KUH Perdata dijelaskan bahwa belum
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau belum
menikah. Sedangkan, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UndangUndang Kenotariatan”) telah mengatur bahwa batas dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun.[3]
Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“Undang-Undang Perkawinan”) mengatur batas
dewasa adalah 19 (sembilan belas) tahun.[4] Namun, sejak diterbitkannya Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 (“SEMA Nomor 7 Tahun 2012”), dalam Hasil Rapat
Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sub kamar perdata umum bagian
ke-XI, telah disepakati oleh Hakim-Hakim Agung Kamar Perdata bahwa dewasa adalah cakap
bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau
telah kawin.[5] Diatur juga mengenai orang yang merupakan dibawah pengampuan yaitu orang
yang dungu, gila, mata gelap, lemah pikiran, dan keborosan dengan pengampu yang telah
ditetapkan melalui prosedur pengadilan.[6]
Sehubungan dengan hak milik, telah diatur dengan jelas dalam Pasal 570 KUH Perdata
yang mendefinisikan hak milik sebagai hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan
dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya,
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh
kuasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Dapat diketahui bahwa
ketentuan dalam Pasal 570 KUH Perdata tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan
hak demi kepentingan umum dan/atau penggantian kerugian yang pantas.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata, dapat diketahui unsur-unsur yang
menjadi konsep dari hak milik, yaitu:
1. Hak milik adalah hak yang paling utama, artinya menjadi dasar bagi segala hak
kebendaan lainnya yang mungkin terjadi berikutnya. Tanpa hak milik tidak mungkin
ada hak-hak lain.
2. Pemilik dapat menikmati sepenuhnya, artinya dapat memakai sepuas-puasnya, dapat
memetik manfaat semaksimal mungkin, dan dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya.

3. Pemilik dapat menguasai sebebas-bebasnya, artinya dapat melakukan perbuatan apa
saja tanpa batas terhadap benda miliknya itu.
4. Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain maupun oleh penguasa,
kecuali dengan alasan, syarat-syarat, dan menurut ketentuan undang-undang.
5. Tidak dapat diganggu gugat diartikan sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya
secara wajar dengan memperhatikan kepentingan orang lain (kepentingan umum).
Penguasaan dan penggunaan hak milik dibatasi oleh kepentingan umum.[7]
Lebih lanjut, hak milik (eigendom) hanya bisa diperoleh oleh cara-cara berikut:
1. Pengambilan benda kuat (tuch eigening), yang berarti mengambil benda-benda
bergerak yang belum ada pemiliknya dan masih terdapat di alam bebas (res nullius).
2. Ikutan (natrekking), yang berarti jika suatu benda yang dimiliki bertambah besar atau
berlipat ganda karena perbuatan dari alam. Contohnya, jika kita memelihara kucing dan
kucing yang kita pelihara melahirkan, maka anak-anak kucing menjadi hak milik kita
juga.
3. Daluwarsa (verjaaring), yang berarti apabila seseorang telah memegang kedudukan
berkuasa (bezit) atas suatu benda dan selama waktu tertentu, dan menurut syarat-syarat
yang berlaku sudah melewati batas waktu tertentu tersebut, maka bezit akan menjadi
hak milik.
4. Pewarisan, hak milik akan diperoleh apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan
meninggalkan harta dan ahli waris, maka harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut
akan dialihkan ke ahli waris.
5. Penyerahan (levering), dapat terjadi apabila terdapat titel pemindahan hak yang berasal
dari orang yang berhak untuk memindahkan hak milik.[8] Hak milik ini untuk
menunjukkan adanya perpindahan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang
yang lainnya.
Sehubungan dengan transaksi yang dapat dilakukan oleh seseorang, erat kaitannya
dengan hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Perlu kita rincikan terlebih
dahulu apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata,
syarat sahnya suatu perjanjian adalah:
1. Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal;
Syarat-syarat tersebut di atas dapat diklasifikasikan sebagai syarat subyektif untuk syarat
pertama dan kedua, dan syarat obyektif untuk syarat ketiga dan keempat. Syarat subyektif dari
perjanjian berarti syarat yang harus dipenuhi oleh subjek pembuat perjanjian, sedangkan syarat
objektif disini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjiannya itu sendiri.[9]
Kecakapan hukum adalah salah satu dari syarat subjektif dalam melakukan perjanjian
sebagaimana disebutkan di atas. Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata ditentukan bahwa orang
yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah: (1) anak belum dewasa; (2) orang yang
ditaruh di bawah pengampuan; (3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan
undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk
membuat persetujuan tertentu (ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan dalam
melakukan perbuatan hukum berdasarkan KUH Perdata telah dicabut dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963). Apabila dalam membuat suatu perjanjian terdapat
syarat subjektif yang tidak terpenuhi dengan alasan bahwa seseorang tidak cakap hukum, maka
perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1331 juncto
Pasal 1446 KUH Perdata. Namun, pembatalan dari perjanjian ini harus dilaksanakan dan
diminta terlebih dahulu melalui pengadilan. Jika pembatalan perjanjian ini tidak diajukan,
maka pada prinsipnya perjanjian dianggap berjalan sebagaimana mestinya. Perlu diketahui,
bahwa bagi anak yang belum cakap hukum dapat meminta pembatalan ke pengadilan melalui
orang tua/walinya. Sebagai contoh, ada seorang anak berumur 15 (lima belas) tahun menjual
motor milik keluarganya kepada gurunya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ketika anak ini
kembali ke rumah, ternyata orang tuanya tidak setuju anaknya telah menjual motor itu.
Pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak dan gurunya tersebut dapat diajukan
ke muka pengadilan oleh orangtuanya yang memiliki kecakapan hukum.
Berdasarkan pembahasan serta analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang
tidak cakap hukum adalah orang yang masih belum dewasa dan/atau berada di bawah
pengampuan. Ketentuan mengenai seseorang yang belum dewasa, sejak berlakunya SEMA
Nomor 7 Tahun 2012 adalah seseorang yang tidak cakap berindak dalam hukum karena belum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Dalam kaitannya dengan hak milik
(eigendom), pada prinsipnya orang yang tidak cakap hukum tetap dapat memiliki hak milik
sebagai subjek hukum dengan ketentuan bahwa orang tersebut harus diwakili oleh wali atau
kurator yang cakap hukum. Selanjutnya, terhadap orang yang tidak cakap hukum juga tetap

dapat melakukan transaksi untuk mengalihkan kepemilikan suatu benda, namun diancam
dengan pembatalan, jika dalam melakukan transaksi pengalihan hak milik tersebut, tidak
diwakili oleh wali atau kuratornya.
Demikian analisis dan pembahasan kami, semoga bermanfaat.
*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan
mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal
Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan,
kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam
laman ALSA Legal Assistance.
Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang memiliki
keahlian pada bidang tersebut*
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Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Perjudian
Jeremy Andrew & Akhmad Farhan Nazhari
ALA #3 is in collaboration with Harvardy, Marieta & Mauren Attorneys at Law
Pertanyaan:
Dalam KUHP pasal 303 bis menyatakan bahwa judi dilarang dan diancam pidana. Namun
disisi lain dalam KUHPer pasal 1774 disebutkan terkait perjanjian untung-untungan salah
satunya adalah perjudian dan pertaruhan. Lalu apabila kita melihat dari Pasal 1791
memberikan kesempatan kepada orang yang memiliki utang dan/atau membayar kekalahan
dalam utang, yang diakibatkan karena judi yang berkaitan dengan olahraga, untuk menuntut
kembali apabila ia terbukti dicurangi. Di mana secara tidak langsung menandakan negara
"melindungi penjudi" secara hukum. Maka dari itu, apakah judi dilarang? apabila dilarang
seperti apa judi yang dilarang tersebut? dan bagaimana apabila seseorang yang mengajukan
gugatan pada judi bola karena ia dicurangi?
Jawaban:
Terima kasih “FR” atas pertanyaannya!
Berikut hasil analisis dan pembahasan kami terkait pertanyaan anda.
Perikatan dapat lahir dari disepakatinya suatu perjanjian atau karena undang-undang
melahirkan suatu perikatan.[1] Dalam jenis perikatan yang timbul karena perjanjian, perlu
diketahui bahwa perikatan berbeda dengan perjanjian. Menurut Prof. Subekti seperti dikutip
dalam buku “Hukum Perjanjian”, perikatan merupakan hubungan hukum antara satu pihak
dengan pihak yang lain, di mana satu pihak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain
tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.[2] Hal ini sesuai dengan tujuan suatu
perikatan, yaitu untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau untuk memberikan
sesuatu.[3] Sementara itu, perjanjian adalah peristiwa di mana terdapat satu pihak yang berjanji
kepada pihak lain, yang terhadap kedua pihak tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu
hal.[4] Mengacu pada definisi perikatan dan perjanjian dari Kitab-Undang-Undang Hukum
Perdata (“KUH Perdata”) dan Prof. Subekti, S.H., dapat diketahui bahwa perjanjian berbeda
dengan perikatan karena perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.
Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, terdapat beberapa bentuk perjanjian,
seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan perjanjian untung-untungan. Perjanjian

untung-untungan menurut Prof. Subekti, S.H., seperti dikutip dalam buku “Aneka Perjanjian”,
merupakan bentuk perjanjian di mana hasil mengenai untung-rugi atas perbuatan dari para
pihak, bergantung kepada peristiwa atau kejadian yang belum pasti.[5] Beberapa bentuk
perjanjian untung-untungan adalah bunga cagak hidup dan perjudian. Perjudian merupakan
bentuk peristiwa di mana hasil atas untung-rugi masih digantungkan terhadap suatu kejadian
yang belum pasti.[6] Pada hakekatnya, perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan
moral bangsa, namun pada kenyataannya kegiatan perjudian masih banyak dilakukan. Salah
satu contoh kegiatan perjudian adalah misalnya permainan kartu, di mana hasil kemenangan
atau kekalahan digantungkan terhadap nasib dari para pemain yang mengambil kartu dan
memainkannya. Berikut ini merupakan analisis dan pembahasan mengenai legalitas perjudian
dan gugatan terkait dalam perjudian bola.
Dalam konteks hukum pidana, kita dapat merujuk pada beberapa regulasi, yaitu
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (“KUHP”) , UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (“UU Penertiban Perjudian”) yang
berfokus terhadap pelarangan, penertiban, dan pengenaan sanksi terhadap kegiatan perjudian,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (“PP
Penertiban Perjudian”), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yang menjadi acuan terkait dengan perjudian online yang
merupakan perkembangan dari perjudian konvensional.
Menurut Subekti, apabila melihat dari perspektif KUHP, kegiatan perjudian
dilarang.[7] Mengacu pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, dapat diketahui bahwa yang termasuk
dalam kegiatan perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan
mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.[8] Kemudian, R. Soesilo dalam
bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, menegaskan bahwa yang termasuk dalam kategori
permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pada untung-untungan dan bergantung
kepada pemain, seperti main dadu, roulette, totalisator dalam pacuan kuda, dan judi bola.[9]
Pelarangan kegiatan perjudian juga diatur dalam UU Penertiban Perjudian, di mana dinyatakan
bahwa kegiatan perjudian termasuk dalam tindak kejahatan.[10] Selain itu, kegiatan perjudian
juga disebutkan dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum UU Penertiban Perjudian, bahwa
pada hakekatnya, perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral pancasila,

serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.[11]
Lebih lanjut, UU a quo juga merupakan peraturan yang mengubah ancaman sanksi pidana
penjara dan denda dalam Pasal 303 KUHP, yang semula diancam dengan pidana penjara
maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp90.000,- (sembilan
puluh ribu Rupiah) menjadi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau pengenaan denda
paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).[12]
Selanjutnya, UU a quo juga merupakan peraturan yang membentuk Pasal 303 bis
KUHP, di mana menetapkan sanksi terhadap seseorang yang menggunakan kesempatan untuk
bermain judi dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303 KUHP dan terhadap seseorang
yang bermain judi di tempat umum menjadi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun atau
denda paling banyak Rp 10.000.000,-.[13] Kemudian, UU Penertiban Perjudian juga mengatur
bahwa terhadap seseorang yang ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak
ada pemidanaan yang menjadi tetap, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun
atau pengenaan denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kemudian
dirumuskan dalam Pasal 303 bis ayat (2) KUHP.[14] Penegasan bahwa perjudian merupakan
tindakan yang dilarang, juga ditegaskan dalam PP Penertiban Perjudian, di mana diatur bahwa
pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian itu dilarang dan izin
penyelenggaraan perjudian yang telah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.[15]
Sementara itu, dalam konteks hukum perdata, tidak secara langsung diatur mengenai
pelarangan perjudian. Akan tetapi, ketentuan dalam KUHPerdata lebih mengatur mengenai
konsepsi utang yang dapat terjadi apabila telah terjadi tindak kejahatan perjudian, sebagaimana
diatur dalam Pasal 1788 sampai 1791 KUHPerdata. Pengaturan dalam KUHPerdata
menyatakan bahwa apabila timbul hutang dalam perjudian, maka debitur yang bertanggung
jawab atas hutang perjudian, tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang tersebut,
sehingga dapat dikatakan bahwa debitur tersebut tidak memiliki haftung, yaitu tanggung jawab
yuridis untuk memenuhi kewajibannya atau dapat juga ditelaah bahwa haftung dapat menjamin
pemenuhan prestasi oleh debitur.[16] Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1788
KUHPerdata, yang menyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan
hukum dalam hal adanya suatu utang yang terjadi akibat perjudian atau pertaruhan.[17] Namun
demikian, bukan berarti debitur tersebut tidak memiliki schuld atau kewajiban berprestasi,
karena debitur dapat secara sukarela melunasi hutangnya.[18] Hal ini diatur dalam ketentuan
dalam Pasal 1791 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa apabila seseorang secara sukarela
membayar kekalahan akibat perjudian atau pertaruhan dengan uang, maka ia tidak boleh

menuntut kembali uangnya kecuali telah terjadi kecurangan atau penipuan dalam perjudian
atau pertaruhan.[19] Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, konsep tersebut di atas
dinamakan dengan perikatan alamiah (natuurlijke verbintennis), di mana terdapat unsur shculd
pada sisi debitor namun dari sisi kreditor, tidak terdapat unsur haftung.[20] Perikatan alamiah
diatur dalam Pasal 1359 ayat (2) KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa terhadap perikatan
bebas atau perikatan yang tidak memiliki kausa halal, di mana secara sukarela telah terpenuhi,
tidak dapat dimintakan penuntutan kembali.[21]
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam permainan olahraga seperti pacuan kuda dan sepak
bola terdapat tindakan perjudian. Perjudian dalam olahraga sepak bola dapat terjadi dalam
berbagai modus, seperti pengaturan skor pertandingan (match fixing) dan pertaruhan terkait
suatu keadaan dalam pertandingan sepak bola, misalnya pertaruhan siapa pencetak gol dalam
pertandingan. Dari hasil perjudian tersebut, dapat timbul adanya hutang yang ditanggung oleh
pihak yang kalah judi. Dalam judi bola, ketentuan dalam Pasal 1788 KUHPerdata tidak
berlaku, di mana pihak yang kalah dan berhutang, memiliki schuld dan haftung, yaitu
kewajiban untuk memenuhi hutang tersebut dan tanggung jawab yuridis atas pemenuhan
hutang tersebut.[22]
Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa dalam timbulnya hutang judi bola
sebagaimana dijelaskan di atas, disebabkan karena adanya perbuatan curang oleh pihak lawan,
di mana pihak lawan memanipulasi perjudian untuk membuat dirinya menang. Apabila
terdapat dugaan telah terjadi kecurangan dalam perjudian tersebut, maka pihak yang merasa
dicurangi tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun dikarenakan tidak ada norma hukum
yang expressis verbis menyatakan dapat diajukannya gugatan ke pengadilan. Hal ini
ditegaskan, di mana apabila pihak yang kalah telah secara sukarela membayar hutang judi
tersebut dengan sejumlah uang, maka pihak tersebut tidak dapat menuntut kembali uang
tersebut kecuali pihak yang menang telah melakukan kecurangan atau penipuan.[23]
Sebagai yurisprudensi, kita dapat melihat Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi
Nomor 399/Pid.B/2019/PN Byw tentang kasus perjudian, di mana terdakwa terbukti melanggar
Pasal 303 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari karena
terdakwa terbukti melakukan tindakan menggunakan kesempatan untuk menawarkan
permainan judi bola kepada penonton pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung saat
itu dalam Turnamen Forpimka I Cup antara Persib Bangorejo melawan Arkum Pesanggaran.

Perlu untuk kita ketahui bahwa dalam perkembangannya, banyak kegiatan perjudian
yang masih berlangsung saat ini dijalankan secara online menggunakan jaringan internet,
sehingga kita perlu mengetahui pengaturan terkait hal tersebut. Perjudian online tidak secara
langsung diatur dalam KUHP, KUHPerdata, maupun UU Penertiban Perjudian, melainkan
diatur dalam UU ITE, yang mengatur bahwa terhadap seseorang yang dengan sengaja tanpa
adanya hak, mentransmisikan dan/atau membuka akses informasi terhadap dokumen elektronik
yang memiliki muatan perjudian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).[24]
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjudian
di hukum Indonesia dilarang secara tegas dalam Pasal 303 KUHP dan juga pengaturan lebih
lanjut di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian dalam
ketentuan KUHPerdata adalah untuk menunjukkan adanya konsepsi utang di dalam kegiatan
perjudian itu sendiri, hal mana terdapat kewajiban berprestasi secara alamiah di sisi debitor
namun tidak dapat dituntut pelaksanaannya oleh kreditor.
*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan
mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal
Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan,
kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam
laman ALSA Legal Assistance.
Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang memiliki
keahlian pada bidang tersebut*
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ALSA LEGAL ASSISTANCE
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Praktik Reverse Engineering
Mario Jon Jordi & Michelle Angela
ALA #4 is in collaboration with Harvardy, Marieta & Mauren Attorneys at Law
Pertanyaan:
Apabila kita membeli sebuah produk dari suatu brand perusahaan dan kemudian kita
melakukan reverse engineering ke produk tersebut dengan tujuan untuk melakukan produksi
produk serupa dengan melakukan beberapa penyesuaian spesifikasi dan pada akhirnya
dikomersilkan, apakah hal tersebut dapat melanggar HAKI produk sebelumnya?
Jawaban:
Terima kasih EJ atas pertanyaannya!
Sebelum menjawab pertanyaan dari EJ, harus diketahui terlebih dahulu apa yang
dimaksud dengan reverse engineering. Secara umum, reverse engineering atau rekayasa ulang
merupakan proses pembongkaran suatu perangkat untuk memperoleh informasi mengenai
prinsip teknologi yang berlaku, sistem yang bekerja melalui analisis struktur, dan fungsi
maupun cara kerja dari perangkat tersebut.[1] Pada penjelasan Pasal 15 huruf (b) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU 30/2000), reverse engineering
diartikan sebagai suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang
suatu teknologi yang sudah ada.[2] Oleh karena EJ tidak menjelaskan secara rinci produk atau
objek apa yang akan dilakukan reverse engineering, maka pembahasan kami di sini adalah
reverse engineering terhadap produk atau objek secara umum tanpa secara spesifik mengarah
pada suatu produk atau objek tertentu. Selanjutnya, Penulis akan menjawab bagaimana hukum
terhadap praktik reverse engineering berdasarkan hukum positif Indonesia.
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi mengenai jenis atau
lingkup dari merek tersebut, apakah itu merupakan sebuah merek dagang atau merek jasa? Jika
mengacu pada pertanyaan EJ, bahwa produk dari merek tersebut dibeli untuk dilakukan reverse
engineering dengan tujuan untuk dikomersilkan atau dijual kembali, maka penulis
mengasumsikan bahwa produk tersebut memiliki merek dagang yang tertera padanya.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis (UU 20/2016), Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.[3] Terhadap produk tersebut, terdapat 2
(dua) jenis kekayaan intelektual yang mungkin melekat padanya, yaitu Paten dan/atau Rahasia
Dagang . Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah tindakan reverse engineering melanggar
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk sebelumnya, harus dipastikan terlebih dahulu apakah
produk tersebut sudah dilindungi melalui Paten atau Rahasia Dagang. [FSS1] [HMM2]
Perlindungan Berdasarkan Paten
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi
tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.[4] Dalam
konteks paten, konsep yang digunakan adalah first to file, hal mana pemegang hak paten baru
dilindungi apabila paten miliknya tersebut terdaftar. Lebih lanjut, Pasal 22 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 13/2016) mengatur bahwa jangka
waktu perlindungan paten adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan
tidak dapat diperpanjang. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain
yang tanpa persetujuannya melakukan tindakan berikut:[5]
1. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi Paten;
2. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk
membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Berdasarkan ketentuan di atas, tindakan reverse engineering dengan tujuan
komersialisasi termasuk dalam jenis paten-proses. Apabila proses pembuatan produk sudah
memiliki atau telah terdaftar paten, maka tindakan reverse engineering oleh pihak lain tanpa
persetujuan pemegang paten dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak pemegang
paten.
Selanjutnya, Penulis akan menjelaskan terkait dengan penyesuaian spesifikasi pada
suatu produk. Penyesuaian spesifikasi merupakan suatu langkah untuk membuat perbedaan
antara produk yang dirancang ulang dengan produk sebelumnya dalam rangka penyempurnaan
fungsi suatu produk. Agar suatu produk dapat diberikan hak paten, produk tersebut harus
memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam UU 13/2016, yaitu:

1. Invensi yang baru Invensi yang baru berarti invensi tersebut tidak sama dengan
teknologi yang pernah diungkap atau didaftarkan sebelumnya.[6] Lebih lanjut,
makna “tidak sama” adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak
sama dari fungsi ciri teknis (features) invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis
invensi sebelumnya.[7] Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya
adalah state of the art atau prior art, yang mencakup literatur paten dan bukan
literatur paten.[8]
2. Mengandung langkah inventif. Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi
tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik
merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.[9]
3. Dapat diterapkan dalam industri. Invensi dapat diterapkan dalam industri jika
Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam
Permohonan.[10]
Apabila produk yang telah disesuaikan spesifikasinya memenuhi kriteria tersebut di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk tersebut merupakan penemuan yang dapat
diberikan hak paten. Namun, apabila tidak memenuhi kriteria di atas, maka produk tersebut
tidak dapat diberikan hak paten dan penggunaannya dibatasi oleh produk serupa yang telah
memiliki hak paten.
Perlindungan Berdasarkan Rahasia Dagang
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi
dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.[11] Berbeda dengan hak paten, konsep yang
digunakan pada rahasia dagang adalah first to use, yang berarti pemegang rahasia dagang sudah
dilindungi ketika ia mengetahui rahasia dagang tersebut. Suatu produk memiliki hak rahasia
dagang apabila telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 3 UU 30/2000, yaitu:
(1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat
rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya
sebagaimana mestinya.
(2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui
oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

(3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi
tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat
komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang
menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
Jika produk dengan Merek Dagang yang dimaksud memenuhi ketentuan Pasal 3 UU
30/2000, maka Hak Rahasia Dagang muncul dan melekat pada produk tersebut. Pasal 15 huruf
b UU 30/2000 menegaskan bahwa tindakan reverse engineering diperbolehkan sepanjang
hanya diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan,
hal mana tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Rahasia Dagang. Namun,
pemegang Rahasia Dagang tetap memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain
untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak
ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.[12]
Selanjutnya, perlu diperhatikan pula bahwa titik berat dari rahasia dagang adalah
"informasi yang bersifat rahasia", hal mana hanya diketahui oleh pihak tertentu. Dalam hal
suatu pihak melakukan penyesuaian spesifikasi atau reverse engineering terhadap produk milik
pihak lain, hal mana pemilik produk awal tersebut tidak mengetahui mengenai hasil
penyesuaian spesifikasi atau reverse engineering tersebut, maka Penulis berpendapat bahwa
produk tersebut dapat dianggap sebagai produk yang baru. Pendapat tersebut didasarkan pada
syarat adanya suatu rahasia dagang adalah hanya diketahui oleh pihak tertentu. Namun, oleh
karena konsep perlindungan rahasia dagang adalah first to use, maka apabila pemilik produk
awal merasa terdapat pelanggaran terhadap rahasia dagangnya, ia dapat mengajukan upaya
hukum perdata maupun pidana terhadap orang yang melakukan penyesuaian spesifikasi tanpa
persetujuan dari pemilik produk awal, dengan catatan ia dapat membuktikan adanya
pelanggaran tersebut dan produk hasil spesifikasi tersebut dikomersilkan dan bukan untuk
pengembangan lebih lanjut atas produk tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa tindakan reverse
engineering terhadap suatu produk yang telah memiliki Hak Rahasia Dagang dengan tujuan
akhir komersialisasi produk diperbolehkan sepanjang pihak yang bersangkutan telah
mendapatkan persetujuan atau lisensi dari pemegang Hak Rahasia Dagang. Apabila tidak
mendapatkan persetujuan atau lisensi dari pemegang Hak Rahasia Dagang, maka tindakan

reverse engineering dengan tujuan komersialisasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
Hak Rahasia Dagang.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan pertama yang perlu
dilakukan adalah memastikan jenis HKI yang melekat pada produk terkait. Apabila dalam
produk tersebut terdapat Hak Paten, maka tindakan reverse engineering untuk tujuan
komersialisasi hanya dapat diperbolehkan apabila mendapatkan persetujuan dari pemegang
hak paten. Penyesuaian spesifikasi baru dapat dikatakan sebagai invensi baru apabila
memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UU 13/2016. Sementara itu, apabila dalam
produk tersebut terdapat Hak Rahasia Dagang, maka tindakan reverse engineering untuk tujuan
komersialisasi hanya dapat diperbolehkan apabila mendapat persetujuan atau lisensi dari
pemegang Hak Rahasia Dagang. Jika tidak, maka tindakan reverse engineering dapat dikatakan
sebagai pelanggaran terhadap Hak Rahasia Dagang
Demikian hasil analisis dan pembahasan kami, semoga bermanfaat.
*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan
mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal
Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan,
kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam
laman ALSA Legal Assistance.
Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang memiliki
keahlian pada bidang tersebut*
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ALSA LEGAL ASSISTANCE
Kebijakan Bidang Usaha Pariwisata Dalam Masa Pandemi Covid-19
Mario Jon Jordi & Michelle Angela
ALA #4 is in collaboration with Harvardy, Marieta & Mauren Attorneys at Law
Pertanyaan:
Bagaimana cara dan peraturan untuk mengaplikasikan kegiatan pariwisata pada saat pandemi
Covid-19?
Jawaban:
Terima kasih “SC” atas pertanyaannya! Oleh karena “SC” tidak menjelaskan secara rinci
mengenai bidang pariwisata yang dimaksud, maka Penulis akan membahas secara umum
mengenai bidang usaha pariwisata selama pandemi Covid-19 di Indonesia.
Selama pandemi Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan dan
menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk membatasi berbagai aktivitas dalam rangka
menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Salah satu sektor yang terkena dampak oleh
kebijakan tersebut adalah kegiatan atau sektor pariwisata. Saat berbicara mengenai sektor
pariwisata, maka tidak dapat terlepas dari unsur esensial pariwisata yaitu wisatawan dan pelaku
usaha pariwisata. Oleh karena itu, Penulis akan menjawab pertanyaan “SC” dengan menjelaskan
peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan pariwisata yang ditujukan bagi wisatawan
maupun pelaku usaha pariwisata.
Persoalan Wisatawan
Wisatawan yang paling terkena dampak selama pandemi Covid-19 adalah wisatawan asing.
Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-November
2020, terjadi penurunan jumlah wisatawan asing sebesar 73,6% (tujuh puluh tiga koma enam
persen) apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. 1 Salah satu alasan
1
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mengapa terjadi penurunan jumlah wisawatan asing di Indonesia adalah karena Pemerintah
membatasi warga negara asing yang ingin masuk ke wilayah negara Republik Indonesia dengan
beberapa peraturan dan tahapan kebijakan antara lain, sebagai berikut:
Peraturan dan
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Substansi
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Terkait dengan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata
Selain wisatawan, pihak yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 adalah pelaku usaha
pada sektor pariwisata. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan dan menerapkan
berbagai regulasi dan kebijakan untuk membatasi kegiatan usaha pariwisata, hal mana salah
satunya adalah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus
Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali (“Instruksi Mendagri No. 27/2021”). Salah satu
ketentuan yang diatur dalam Instruksi Mendagri No. 27/2021, adalah sebagai berikut:
“j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya)
ditutup sementara.” [HMM1]
Sebagai salah satu sektor yang terkena dampak langsung dari pandemi Covid-19, Pemerintah
Republik Indonesia juga

telah mengeluarkan

berbagai kebijakan untuk melindungi

keberlangsungan pelaku usaha pariwisata. Kebijakan tersebut salah satunya diatur melalui Surat
Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Imbauan Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19), hal mana diatur bahwa dinas yang membidangi sektor Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif dihimbau untuk:
1. Melakukan upaya-upaya untuk mendukung keberlangsungan industri seperti pembelian
katering dari hotel-hotel dan restoran yang terdampak akibat sepinya wisatawan, untuk
disalurkan kepada keluarga yang Work From Home/keluarga kurang mampu/dokter dan
perawat di rumah sakit;
2. Memastikan pola pembayaran upah pekerja tetap sesuai dengan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh
dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19;

3. Melakukan upaya-upaya untuk dapat memberikan dukungan/kompensasi berupa bahan
makanan pokok kepada para pekerja informal yang terkait langsung dengan destinasi
wisata yang ditutup di wilayah kewenangannya; dan
4. Melaksanakan Perlindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh di sektor Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif terkait pandemi Covid-19, yaitu:
a. Memantau agar pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam
Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak
dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar
Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan sepenuhnya;
b. Memantau agar pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan
dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara
penuh selama menjalani masa karantina/isolasi;
c. Memantau agar pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakti COVID-19 dan
dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan
perundang-undangan; dan
d. Memantau agar perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat
kebijakan pemerintah di

daerah masing-masing guna pencegahan

dan

penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh
pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan
usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh
dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengusaha dengan pekerja/buruh.
Dalam rangka melindungi sektor pariwisata, Pemerintah Republik Indonesia juga
menerapkan kebijakan melalui stimulus ekonomi berupa bantuan dan insentif pajak. Pada tanggal
17 Mei 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang pada intinya memberikan insentif pajak kepada
berbagai sektor pariwisata yang meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, insentif 30% dari PPh Pasal
25, restitusi PPn, serta insentif pajak UMKM. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana

program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 3,30 Triliun Rupiah. [2] Sektor pariwisata
yang dimaksud terdiri dari:[3]
1. Penyediaan akomodasi;
2. Jasa agen perjalanan wisata dan kawasan wisata;
3. Jasa biro perjalanan wisata;
4. Jasa pramuwisata;
5. Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
6. Jasa fotografi, penyiaran, dan pemrograman televisi;
7. Jasa penerbitan;
8. Jasa kuliner;
9. Jasa perfilman; dan
10. Jasa periklanan.
Di samping bantuan pada aspek perpajakan, pemerintah juga memberlakukan program
Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) dengan memberikan tambahan modal kerja dan/atau investasi
aktiva tetap kepada pelaku bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif.
Mohon dipahami bahwa selama Covid-19 masih menjadi pandemi, pemerintah akan terus
mengeluarkan atau menetapkan kebijakan dan peraturan untuk menekan laju penyebaran Covid19 di Indonesia. Selain peraturan atau kebijakan yang Penulis gunakan pada Jawaban ini, masih
banyak peraturan ataupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah
peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah, baik tingkat kabupaten/kota
maupun provinsi.
Demikianlah hasil analisis kami, semoga bermanfaat.
*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan

mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal
Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan,
kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam laman
ALSA Legal Assistance.
Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang memiliki
keahlian pada bidang tersebut*
DAFTAR PUSTAKA
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[2] www.kemenkeu.go.id
[3] Kendar Umi Kulsum, ‘Wisata Aman: Kebijakan Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi
Covid-19’ (Kompaspedia.com, 15 Januari 2021), diakses melalui <Pada tahun 2020, pemerintah
mengalokasikan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 3,80 Triliun
Rupiah.# Sektor pariwisata>
[HMM1] HMM menyesuaikan kebijakan pemberlakuan PPKM terbaru sebagaimana Instruksi
Mendagri No. 30/2021.

KNOW YOUR RIGHTS
Our Mental Health Matters: Rights to Access Mental Health Services Through Sejiwa
Pramesti Retno Kawuryaningtyas
Issue
Have you ever felt difficult to adapt, anxious, and stressed during the Pandemic because of the
excessive amount of online activities we have to do? The feelings of anxiety we experience are
considered normal during a pandemic. Anxiety and stress not only experienced by certain
people like us, everyone could develop an anxiety in the middle of the pandemic. People lose
their job, thousands of big and small businesses go bankrupt, and online learning that requires
some people to stay at home and limit their activities, and other impacts of the pandemic that
in no way would make us not to feel anxious.
The finale result of a survey from PDSKJI (Association of Indonesian Mental Medicine
Specialists) website about mental health that was held after 5 months (April - August) during
pandemic, which has been accessed by 4010 respondents in all provinces, identify 65% (sixtyfive percent) people developed anxiety, 62% (sixty-two percent) developed depression and
75% (seventy-five percent) developed trauma because of the pandemic. In contrast with the
test results from the IFLS (Indonesian Family Life Survey), the rate of depression during the
pandemic was higher than the 2014 depression level (the year for the highest depression rate),
which was 15% (fifteen percent) -24% (twenty-four percent) in the age range 24-59 years. This
indicates that the urgency for mental health during this Pandemic must be concerned.
Then, who is accountable for mental health conditions during the Pandemic? Will people
acquire protection and their rights from the authorities in this situation?
Regulation and Analysis
Based on the article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia:
Mental health is one of the rights that people must receive. The right to live prosperous has
been contained in this article:
“Every person is entitled to live prosperous physically and spiritually, to have a place to reside,
and to acquire a good and healthy living environment as well as be entitled to obtain health
care.”

The provisions in this article clearly emphasize that the authorities must assure that its citizens
are physically and mentally healthy because this is one of the human rights of Indonesian
citizens that must be protected and facilitated by the country.
Law Number 18 of 2014 regarding Mental Health Article 1 categorize and define the subject
of people such as; People with Psychiatric Problems (ODMK), that is identified as people who
have physical, mental, social, growth and development problems, and/or the lack quality of life
so that they have the possibility of experiencing mental disorders; and People With Mental
Disorders (ODGJ), that is identified as people who experience disorders in their thoughts,
behavior, and emotion occur withinside the shape of symptoms and/or significant behavior
changes, and can cause suffering and obstacles in carrying out people's functions as humans.
Articles 68 and 69 further regulated regarding the rights obtained from both ODMK and ODGJ,
especially related to mental health services, such as :
1. Acquired mental health services in a very accessible health service facility;
2. Acquired Mental Health services by Mental Health service standards;
3. Obtain honest and complete information about mental health data including actions
that have been or will be received from health workers with competence in the field of
Mental Health.
In article 4 paragraph 1, these rights are manifested in mental health efforts carried out through
promotional, preventive, curative, and rehabilitative activities, as additionally persisted in
paragraph 2 mental health efforts must be carried out by the Government, Regional
Government, and/or the community. Then, it is continued in Article 5 in paragraphs (1) and (2)
that mental health efforts carried out in an integrated, comprehensive, and sustainable manner
throughout the human life cycle must be carried out in a coordinated manner.
Because of this regulation, it is the responsibility of the government to hold an integrated,
comprehensive, coordinated, and sustainable mental health effort throughout the citizen,
particularly the ODMK and ODGJ groups. Therefore, the Government of Indonesia
coordinated with Psychologists who are members of HIMPSI held a one-on-one counseling
service through a telephone-based system called SEJIWA to implement the mandate of the law.

SEJIWA provides one-on-one services within the form of counseling through call centers for
individuals with mental health problems, particularly those with psychological disorders.
SEJIWA services can be accessed by call center 119 extended 8, then the call will be referred
to 522 (five hundred twenty-two) psychologists all around Indonesia.
Conclusion
As a society, evidently, our right to achieve health services is regulated in such a way as to be
guaranteed by the government to obtain good mental health. SEJIWA is a form of government
protection for the mental health of its citizens which keeps us aware that our mental health is
important and valid. So, let's be more aware of our mental health and generate better mental
health conditions and environments through SEJIWA!

KNOW YOUR RIGHTS
Recognize Your Rights as a Consumer During the Emergence of Online Shopping!
Aulia Maharani
Issue
With Covid-19 requiring us to stay home, online shopping has been a favorite amongst citizens.
Not only does it simplify the process of shopping, but there are also variations of a certain
object for the users to choose from and let’s not forget about the endless discounts that are
available. What’s not to like about it?
However, there are still those unfortunate events that may happen from time to time. There are
shopping accounts that commit fraud, such as not sending that package after they’ve received
the payment, the package that was sent did not look the same as the one on the ad, and many
more. If we were faced with those problems, we may post it on social media and let it blow up
itself, however, there are regulations that cover this topic to protect the citizens’ right for what
they put their money into.
Regulations and Analysis
Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is one of the laws that specifically
regulates the rights of both the consumer and the accounts that provide, and also regulates on
the sanctions if any of the problems occur.
In regards to the rights of the consumer, it is mentioned in Article 4 of the Consumer Protection
Law, in which it states:
1. To obtain comfort, security, and safety in using or consuming the goods and/or service;
2. To choose the goods and/or services and obtain Point b the said goods and/or services
in accordance with the promised conversion value and condition and warranty;
3. To obtain correct, clear, and honest information on the condition and warranty of the
goods and/or services;
4. To be heard in expressing opinion and complaints on the goods and/or services they use
or consume;
5. To obtain proper advocacy, protection, and settlement in the consumer’s protection
dispute;
6. To obtain consumer’s training and education;

7. To receive proper, honest, and nondiscriminatory treatment or service;
8. To obtain compensation, redress, and/or substitution, if the goods and/or services
received are not in accord with the agreement or not received as requested;
9. To obtain rights as regulated in the other provisions of the law.
From the rights mentioned, it is clear that we, as consumers, have the legal rights to obtain
clear information, condition, warranty, and the promised conversion value of the goods.
Furthermore, one of the obligations for the online shop that is regulated in Article 7 paragraph
(f) and (g), states that the online shops are obliged to provide compensation, redress, and/or
substitution if there was any damage caused by the application, use, and application of the
goods or if the goods received were not in accordance with the stated agreement.
Additionally, in order to further protect the rights of consumers, there is a national consumer
protection agency or more widely known as Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN),
that is responsible for conducting surveys, receiving consumers’ complaints, providing
suggestions and recommendations for regulations regarding consumer protection, etc, which
are in accordance with Article 34.
Lastly, according to Article 45, 46, 47, and 49 paragraph (1), there would be two ways to solve
dispute consumers and the online shops, to settle in the court or outside the court. If it was
decided to settle the dispute in the court, then both parties would need to go to Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), which is usually located in Level II Administrative
Regions. However, if the parties decided to settle the dispute outside of the court, then an
agreement would need to be reached in order to ensure compensation and/or ensure measures
that no damages would occur to any other consumer again. Furthermore, it is also regulated in
the Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic
Systems in Article 72, that if any dispute occurs in regards to trading through electronic
systems, then we can still refer to BPSK.
Conclusion
Our rights and obligations as consumers are regulated through Law Number 8 of 1999
concerning Consumer Protection. Next time you or someone you know experiences something
like this don’t hesitate to put your complaint to BPKN. Lastly, make sure the goods or services
you received are the same one as it was claimed to be!

Bibliography
Luckyta, Amallya. “Melihat Sisi Positif dan Negatif Online Shop.” kompasiana.com.
https://www.kompasiana.com/amallya-luckyta/54f97626a333112d3c8b55fb/melihat-sisipositif-dan-negatif-online-shop (accessed February 21, 2021).
Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

KNOW YOUR RIGHTS
Indonesian People Rights During Natural Disasters
Kamila Alifia Rahmasari
Issue
Based on data from the National Disaster Management Agency (BNPB), starting from January
1st, 2021 until March 6th, 2021, there are approximately 723 natural disasters, varying from
flood, earthquake, landslide, etc. As people are kept in their houses amidst an ongoing
Pandemic with a limited amount of resources, the worsening situation also makes them in
desperate need of medical services, this harder-than-life living condition is concerning, as it is
also reported that there are a total of 3.500.274 people fled and 53.782 houses and 1.699
facilities are broken. If we run into this condition, what should we do? What are the aids that
we are supposed to get during natural disasters?
Regulation and analysis
Law No. 24 of 2007 of the Republic of Indonesia on Disaster Management comprehensively
regulates the rights and the obligations of the victim during disasters, the obligations of the
government in disasters, and the responsible authority. Based on Article 1 (2), natural disasters
are the disasters that are caused by natural phenomenon, including flood, earthquake, tsunami,
volcanic eruption, drought, tornado, and landslide.
As stipulated in Article 26 (1) of the Law a quo, it is stated that every person had the rights to:
1. Get social protection and security, especially for the people that are susceptible to
natural disasters;
2. Get education, training, and ability in disaster management;
3. Get the information both written and/or spoken about the policy of disaster
management;
4. Participate in the planning, the operation, and the maintenance of the provision of
medical assistance including psychosocial support;
5. Participate in the decision making of the disaster management, especially that is related
to themself and their community; and
6. Supervise according to the mechanism that is regulated by the disaster management.

Furthermore, According to Article 26 (2), the victim of natural disasters has the rights to get
aids to fulfill basic needs from The Government, which is further explained by Article 53 that
what is included in basic needs are:
1. Need for clean water and sanitation;
2. Food;
3. Clothes;
4. Medical assistance;
5. Psychosocial assistance; and
6. Shelter.
Moreover, Based on Article 48, during emergency response, disaster managements that must
be done by The Government are :
1. Accurate study of the location, the damage, and the resource;
2. Determination of the status of the disaster emergency;
3. Rescue and evacuation of the victim;
4. Basic needs fulfillment;
5. Protection of people that are susceptible to natural disasters; and
6. Immediate recovery of facilities and infrastructure.
For further explanation, In Article 55 (2), it is stated that people that are susceptible to natural
disasters are :
1. Baby, toddler, and children;
2. Mothers who are pregnant or breastfeeding;
3. People with disabilities; and
4. Elderly people.
Based on the explanation above, it can be concluded that Indonesian natural disasters victims
have the rights to get basic need aids, rescue and evacuation, protection of people that are
susceptible to natural disasters, and clear information regarding the disaster and the regulations
of the disaster management that should be done.
After knowing all the information, what should we do if our location is not yet known by the
BNPB or if we need aid during natural disasters? We can report natural disasters that occured
and our location through the official website of the National Disaster Management Agency
(BNPB), petabencana.id . We can also report natural disasters through twitter by tweeting with

hashtag the disaster that occured, such as #banjir, #gempa, #kebakaranhutan, etc, through
facebook by sending messages to @petabencana, and through telegram by sending messages
to @bencanabot. If there is no internet connection during the natural disasters, we can also
report our emergency through the official call center service of BNPB at 117 or via BNPB’s
24-hour call center service trial at (021) 51010 - 112.
Conclusion
During natural disasters, our rights including security, basic needs fulfillment, rescue, and
evacuation are guaranteed by the Law. Therefore, if you run into natural disasters and you need
assistance, either in the form of basic needs, medical assistance, evacuation, and other
emergency assistance, immediately report your location and situation to Petabencana.id or to
the official call center service of BNPB at 117 or via BNPB’s 24-hour call center service trial
at (021) 51010 - 112.

