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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sesuai rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan istilah yang 

meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah 

pemikiran yang relatif panjang.1 Pemikiran negara hukum dimulai saat Plato 

memperkenalkan gagasannya yaitu, “bahwa penyelenggaraan negara yang 

baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang 

disebut dengan istilah nomoi”. Ide tentang negara hukum populer pada abad 

ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh 

absolutisme.2 

Seluruh kegiatan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia dijalankan 

dan berpedoman pada dasar, sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara 

Indonesia. Negara hukum di Jerman dan Belanda misalnya, digunakan istilah 

rechtsstaat sebagaimana istilah dimaksud juga pernah diberlakukan atau 

dikenal di Indonesia. Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan 

menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, konsep rechtsstaat 

bertumpu pada sistem Hukum Kontinental yang disebut civil law.3 

                                                
1 Majda El. Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta : Kencana,2005), hlm. 1 
2 Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara 
dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta : Prestasi 
Pustaka, 2007), hlm. 61 
3 Philipus M. Hardjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987), 
hlm. 72 
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Selain istilah rechtsstaat, istilah lain yang juga sangat populer di 

Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud negara 

hukum. Notohamidjojo menggunakan kata-kata ”... maka timbul juga istilah 

negara hukum atau rechtsstaat”.4 Menurut Philipus M. Hadjon, sebagaimana 

disitir diatas, konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang 

absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya konsep the rule of 

law berkembang secara evolusioner, dalam hal ini tampak dari isi maupun 

kriteria rechtsstaat dan rule of law itu sendiri.5 Kemudian, Djokosoetono 

mengatakan bahwa istilah negara hukum yang demokratis sesungguhnya 

merupakan istilah yang salah. Sebab kalau kita hilangkan democratische 

rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat.6 Sementara itu, 

menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia 

adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan 

kekuasaan belaka (machtstaat).7 

 Dalam perkembangannya, negara kesejahteraan (welfare state) dianggap 

sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam 

memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat dengan munculnya 

kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan 

negara (government failure) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Menurut Myles dan Quadagno, pada dekade tahun 1970-an studi kontemporer 

tentang negara kesejahteraan modern mendapatkan banyak perhatian, baik 

                                                
4 Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 27 
5 Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 23 
6 Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum di Indonesia, (Jakarta: In – Hill Co., 1984), hlm. 67 
7 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia,2004), hlm 34 
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dari kalangan sejarawan (historians), ilmuwan politik (political scientists), 

maupun ilmuwan-ilmuwan sosial lainnya.8 Negara Indonesia bertujuan untuk 

membentuk negara kesejahteraan. Tujuan pembangunan nasional adalah 

peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata 

tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari 

setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. 

Menurut Pierson, kata kesejahteraan (welfare) di dalamnya paling tidak 

mengandung tiga subklasifikasi, yaitu :9  

1) Social welfare, yang mengacu kepada penerimaan kolektif 

kesejahteraan; 

2) Economic welfare, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui 

pasar atau ekonomi formal; dan  

3) State welfare, yang mengacu kepada jaminan pelayanan kesejahteraan 

sosial melalui agen dari negara. 

 Selanjutnya, dalam kaitan ini Bagir Manan mengatakan bahwa konsep 

Negara hukum kesejahteraan adalah:10 

Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau 

ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan 

keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

                                                
8 John Myles and Jill Quadagno, Political Theories of the Welfare State, Social ServiceReview, Vol. 76, 
No. 1, 75th Anniversary Issue (March 2002), hlm. 34 
9 Christopher Pierson, Welfare State: The New Political Economy of Welfare, (Pennsylvania: The 
Pennsylvania State University Press, 2007), hlm 9 
10 Bagir Manan,Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, 
(Bandar Lampung : FH UNLA,1996), hlm. 9 
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Adapun Ciri-ciri negara hukum kesejahteraan menurut pandangan Muchsan 

adalah sebagai berikut:11 

“Negara bertujuan mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, 
dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 
dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tanpa pelayanan yang baik dan 
merata mustahil akan terwujud kesejahteraan pada kehidupan 
masyarakat. Sehubungan dengan ciri- ciri tersebut maka ada dua gejala 
yang pasti muncul dalam negara kesejahteraan, yakni : 

1) Campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat 
sangat luas dan ; 

2) Dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sering digunakan asas 
diskresi. Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan 
masyarakat ini dituntut demi terciptanya kesejahteraan 
masyarakat yang mera, bukan kesejahteraan menurut konsepsi 
liberal. Dengan adanya campur tangan ini, dapat dihindari 
terjadinya free fight liberalism, yang hanya akan menguntungkan 
pihak yang kuat saja” 

 Negara Kesejahteraan (welfare state) di Indonesia dapat dilihat dari 

Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa : 

“Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” 

Selain itu juga terdapat dalam beberapa pasal UUD 1945 yang mencerminkan 

nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (welfare state), seperti: 

1) Pasal 27 ayat 2  
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan 

2) Pasal 28A  
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. 

3) Pasal 28B  
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah. 
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 

                                                
11 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di 
Indonesia, (Yogyakarta : Liberty,1992), hlm. 4-5 
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Selain itu juga Negara Kesejahteraan, diatur dalam pasal-pasal lain, yakni 

Pasal 28 C, yaitu : 

Pasal 28C  
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia. 
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negaranya. 

Lebih lanjut lagi dinyatakan dalam Pasal 28 H dengan rumusan sebagai 

berikut : 

Pasal 28H  
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna mencapai persamaan dan keadilan. 

Dalam hal pendidikan yang merupakan misi utama dalam negara 

kesejahteraan terdapat dalam rumusan Pasal 31 dengan rumusan sebagai 

berikut : 

Pasal 31 
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan 
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya. 
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 
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Seperti yang sudah disinggung di atas yakni dalam negara kesejahteraan 

pemerintah harus memajukan kehidupan bangsa, maka dirumuskan dalam 

Pasal 33 ini yang dimana menyangkut mengenai perekonomian di Indonesia, 

Pasal 33 ini berbunyi : 

Pasal 33 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
asas kekeluargaan.  
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.  
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam undang-undang. 

Seperti ketentuan-ketentuan di atas, Pasal 34 UUD 1945 juga menyinggung 

mengenai Negara Kesejahteraan yang ada dalam rumusan ini: 

Pasal 34 
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam undang-undang. 

Selain itu juga Indonesia yang sebagai negara hukum, menjalankan 

pemerintahan dengan membagi kewenangan ke dalam eksekutif, legislatif 

dan yudikatif. Hal ini didahului dengan sejarah fungsi-fungsi kekuasaan 
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negara yang pertama kali di kenal di Perancis pada abad ke-XVI, yang pada 

umumnya diakui mencakup lima fungsi sebagai berikut:12 

a) Fungsi diplomacie,  

b) Fungsi defencie,  

c) Fungsi financie,  

d) Fungsi justicie, dan  

e) Fungsi policie. 

Kemudian John Locke dalam bukunya Two Treatises on Civil Government 

(1960) membagi fungsi kekuasaan negara itu menjadi tiga fungsi, yaitu; 

fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif (hubungan luar negeri), 

yang masing-masing terpisah satu sama lain, menurut John Locke, fungsi 

peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan.13 Hal itu 

dinamakan teori trias politica. Konsep Trias Politica adalah suatu prinsip 

normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan 

kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh 

pihak yang berkuasa.14 Menurut Locke esensi kekuasaan dapat dibedakan 

menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:15 

1) Kekuasaan perundang-undangan (legislative);  

2) Kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (executive) pada urusan dalam 

negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan  

                                                
12 Jimly Asshiddiqi, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010), hlm. 29 
13 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, (Jakarta: Pertama, Gramedia, 2008), hlm. 
282 
14 Ibid., hlm. 152 
15 Prodjodikoro Wirjono, Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta : Dian Rakjat, 
1983),hlm. 16 
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3) Kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan 

negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh Locke 

dinamakan federative power. 

Melengkapi pandangan dari para ahli itu, Montesquieu membuat analisis atas 

pemerintahan Inggris yaitu sebagai berikut :16 

1) Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang 

sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan; 

2) Tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak 

dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif; dan  

3) Pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang 

yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan 

itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan 

publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu. 

Sebagaimana dengan uraian diatas maka, ditinjau dari segi pembagian 

kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan ke 

dalam 2  bagian yaitu : 

1) Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. 

Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat 

pemerintahan, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah dalam Negara kesatuan; 

2) Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. 

Maksudnya, pembagian ini lebih menitikberatkan pada pembedaan 

                                                
16 Montesquieu, The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, diterjemahkan oleh M. 
Khoiril Anam, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm 15 
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antara fungsi pemerintahan yang bersifat Legislatif, Eksekutif dan 

Yudikatif. 

Meskipun tidak sepenuhnya sama dan konstitutif, di Indonesia Trias 

politica sendiri dicerminkan dalam UUD 1945. Penerapan konsep Trias 

Politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 

1945, mencakup hal-hal sebagai berikut :17 

a. Sebelum Amandemen 

Lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan 

Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

sebelum Amandemen ada 6 (enam) yaitu : MPR, DPR, Presiden, 

DPA, BPK, dan MA.  

Dapat dijelaskan dengan membagi-bagi menjadi : 

1) Kekuasaan Legislatif 

Kekuasaan Legislatif, adalah pembuat undang-undang. Legislatif 

di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

sebelum amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

2) Kekuasaan Eksekutif 

Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) adalah kekuasaan 

menlaksanakan undang-undang. Kekuasaan Eksekutif di 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

sebelum amandemen adalah Presiden. Berdasarkan Undang- 

                                                
17  Efi Yulistyowati, Penerapan Konsep Trias Politica� Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia 
: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen, Jurnal 
Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 334 
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Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, Presiden 

memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4), memegang 

kekuasaan atas AD, AL, dan AU (Pasal 10), menyatakan perang 

(Pasal 11), menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12), mengangkat 

dan menerima duta dan konsul (Pasal 13), member grasi, amnesti, 

abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14), dan member gelar, tanda jasa 

dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15). 

3) Kekuasaan Yudikatif 

Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Yudicative 

Powers) adalah kekuasaan kekuasaan yang berkewajiban 

mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan 

peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang 

berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap 

setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan 

dijalankan. Di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Undang- Undang 

Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah MA. 

4) Kekuasaan Konsultatif 

Kekuasaan Konsultatif adalah kekuasaan yang memberikan 

nasihat dan pertimbangan kepada Eksekutif selaku pelaksana 

undang-undang. Di Indonesia berdasarkan Pasal 16 Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah Dewan 

Pertimbangan Agung (DPA). 

5) Kekuasaan Eksaminatif 
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Kekuasaan Eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan 

keuangan negara. Di Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah BPK. 

b. Sesudah Amandemen18 

Sedangkan lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem 

pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 Sesudah Amandemen ada 7 (tujuh) yaitu: MPR, 

DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK 

Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing- 

masing, berdasarkan ajaran Trias Politica yang membagi kekuasaan 

negara menjadi 3 (tiga), yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. 

Penjelasan mengenai ajaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) 

Kekuasaan Legislatif, adalah pembuat undang-undang. Legislatif 

di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

sesudah amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). Dasar hukum ketiga lembaga ini sudah 

diuraikan di aras. 

2) Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) 

Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) adalah kekuasaan 

melaksanakan undang-undang. Kekuasaan Eksekutif di Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah 

                                                
18 Ibid. 
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amandemen adalah Presiden. Dasar hukum mengenai presiden ini 

sudah diuraikan di muka. 

3) Kekuasaan Yudikatif 

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan kekuasaan yang 

berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak 

memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah 

yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap 

setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan 

dijalankan. Yudikatif di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Mahkamah Agung 

(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

4) Kekuasaan Eksaminatif 

Kekuasaan Eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan 

keuangan negara. Kekuasaan Eksaminatif di Indonesia 

berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah 

amandemen adalah BPK. 

Negara mempunyai kewajiban dalam melindungi setiap warga negaranya 

untuk mewujudkan suatu kerja nyata. Maka dari itu pemerintah membuat 

suatu perundang-undangan untuk melindunginya. Salah satu hal yang 

dilindungi negara adalah suatu karya intelektual. Suatu karya intelektual 

manusia ini dapat dilindungi oleh hukum yang masuk ke dalam ranah Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI). Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk 

berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-
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norma atau hukum yang berlaku.19 Hak Kekayaan Intelektual atau merupakan 

hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu 

produk atau proses yang berguna untuk manusia.20 Menurut David I 

Bainbridge, HKI adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual 

manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir 

manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat 

serta berguna untuk menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai 

ekonomi.21  

Indonesia telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property pada tahun 1979 dan anggota Berne Convention for the 

Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. The Paris 

Convention For The Protection of Industrial Property Right (Paris 

Convention) merupakan pembentukan Union untuk perlindungan Hak 

Kekayaan Industri. Dalam Konvensi Paris, terminologi HKI meliputi:22 

1) patent,  

2) Utility model,  

3) Industrial design,  

4) Trademarks,  

5) Service marks,  

6) Trade names,  

7) Indications of source or appellation of origin, dan  

                                                
19 Adrian Sutedi, Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009), hlm.38 
20 Dadan Samsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang, (Jakarta : 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm. 1 
21 Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di 
Indonesia), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 16 
22 Pasal 1 ayat (2) dari Konvensi Paris 
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8) Repression of unfair competition. 

Dalam Konvensi Paris terdapat ketentuan-ketentuan yang substantif hal ini 

dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu national treatment, right of 

priority, dan common rules sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini : 

a. Di bawah ketentuan mengenai national treatment, bahwa warga negara 

Konvensi Paris menentukan bahwa dalam rangka perlindungan Hak Milik 

Industri, setiap negara peserta harus memberikan perlindungan yang sama 

kepada warga negara dari negara-negara peserta lainnya sebagaimana 

perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Warga 

negara dari negara bukan peserta Konvensi Paris dapat memiliki hak atas 

national treatment di bawah Konvensi Paris apabila berdomisili atau 

mempunyai pendirian industri atau komersial yang sebenarnya dan efektif 

di suatu negara peserta. 

b. Konvensi Paris mengatur mengenai right of priority yang dalam hal ini 

hanya berlaku pada pendaftaran paten, merek dan desain industri. Hal ini 

berarti bahwa berdasarkan pendaftaran yang pertama kali diajukan oleh 

Negara peserta, pendaftar dapat, dalam waktu tertentu (yaitu 12 bulan 

untuk paten; 6 bulan untuk desain industri dan merek), mendaftar untuk 

perlindungan di Negara peserta lainnya yang akan dianggap sebagai 

pendaftaran pada hari yang sama saat pendaftaran pertama kali dilakukan. 

Indonesia yang termasuk ke dalam negara anggota WTO, secara yuridis 

terikat pada TRIPS Agreement. TRIPS Agreement adalah perjanjian yang 

merupakan bagian dari WTO Agreement yang ditandatangani oleh negara-

negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat 
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aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing.23 

Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

merupakan perjanjian yang memiliki peran penting dalam perkembangan 

pengaturan HKI karena perjanjian tersebut diikuti oleh Negara peserta paling 

banyak serta memiliki peran strategis dalam pengaturan perdagangan 

internasional pada masa sekarang ini. 

Tujuan dari peresmian TRIPS seperti yang tercantum dalam Pasal 17 

Agreement TRIPS yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip 

pokok pengaturan dalam TRIPS Agreement adalah sebagai berikut:24 

1) Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan 

hukum HKI di negara-negara peserta; 

2) Masing-masing negara peserta harus melindungi warga negara dari 

negara peserta lainnya; 

3) Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HKI 

yang sama kepada warga negara peserta lainnya; 

4) Penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme 

penyelesaian perselisihan sengketa, yang diikuti dengan hak bagi 

negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan secara silang. 

 Sementara itu, hukum intelektual mengatur dan mengakui  HKI 

mencakup 2 (dua) bagian, yaitu :25 

1) Hak Cipta (copyrights); 

                                                
23 Risa Amrikasari , Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-
perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/, diakses pada 1 Maret 2020 
24 Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Hak dan Kewajiban 
Pemerintah dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs, hlm. 3 
25 Ibid., hlm. 3-4 
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2) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup: 

a. Paten (patent); 

b. Merek (trademark); 

c. Desain Industri (industrial designs); 

d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (integrated circuits);  

e. Rahasia Dagang (trade secret); 

f. Indikasi Geografis (Geographical Indication) dan 

g. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). 

 Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-

undangan di bidang HKI yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPS. 

Peraturan perundang-undangan di maksud adalah : 

1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

2) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman; 

3) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 

4) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 

5) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu; 

6) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; dan 

7) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek; 

Selain itu juga Indonesia telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang 

hak kekayaan intelektual, yaitu : 
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1) Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan 

Convention Establishing the World Intellectual Property 

Organization diratifikasi dalam Keputusan Presiden No. 15 tahun 

1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979; 

2) Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT, 

diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997; 

3) Trademark Law Treaty diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 

17 Tahun 1997; 

4) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 

diratifikasi dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997; 

5) WIPO Copyright Treaty  diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 

19 Tahun 

1997; 

Salah satu HKI yaitu Hak Cipta yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), 

mempunyai pengertian hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Hak Cipta secara harfiah berasal dari kata “hak” dan 

juga “cipta”. Pengertiannya yang lebih jelas berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), kata “hak” mempunyai berbagai pengertian, 

sebagai berikut :26 

                                                
26 KBBI Daring, “Hak’, https://kbbi.web.id/hak, diakses pada 6 Maret 2020 
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Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-

undang, aturan, dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau 

untuk menuntut sesuatu: wewenang menurut hukum. 

Sementara untuk pengertian kata “cipta” berdasarkan KBBI adalah :27 

kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang 

kreatif. 

Hak Cipta ini memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral adalah 

hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan 

atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun Hak Cipta tersebut telah 

dialihkan.28 Sesuai dengan Pasal 8 UU Hak Cipta, Hak Ekonomi merupakan 

hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat 

ekonomi atas Ciptaan. Hak Ekonomi ini bisa diajukan sebagai dasar untuk 

mendapatkan royalti dari perjanjian lisensi. Menurut KBBI, royalti adalah 

uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku 

yang diterbitkan; bagian produksi atau penghasilan yang dibayarkan kepada 

orang yang mempunyai hak memberi izin pengusahaan (eksplorasi) minyak 

dan sebagainya; uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas 

barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak 

paten atas barang tersebut.29 

Salah satu Hak Cipta yang dilindungi adalah hak cipta buku, sebagaimana 

diakui dan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) angka a, Ciptaan yang dilindungi 

                                                
27  KBBI Daring, “Cipta’, https://kbbi.web.id/cipta, diakses pada 6 Maret 2020 
28 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta : PT.Sinar Grafika, 2010), hlm. 115 
29 KBBI, Pengertian Royalti, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/royalti, diakses pada 18 Februari 2020 
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meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri 

atas: 

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya. 

Saat ini pada zaman globalisasi yang dimana setiap penjuru dunia dapat 

mengakses internet untuk mencari apapun, tentu hal ini merupakan hal positif. 

Namun demikian, saat ini banyak terjadi kasus pembajakan hak cipta. Kasus 

pembajakan yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah pembajakan buku 

yang berupa buku elektronik atau e-book. Buku elektronik ini merupakan 

buku digital dan bukan buku fisik yang dapat diakses melalui perangkat 

elektronik seperti komputer, laptop, HP. Hal ini sudah pasti membuat Hak 

Ekonomi pemegang hak cipta buku tersebut terancam. Pasal 1 angka 23 UU 

Hak Cipta menjelaskan bahwa pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan 

dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil 

penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.  

 Pembajakan e-book ini sebenarnya sudah bukan hal yang baru lagi di 

Indonesia bahkan di seluruh dunia. Para ahli penerbitan dari Amerika Serikat 

(AS) dan Inggris menghadiri pameran buku terbesar di Frankfurt, Perancis, 

mengatakan bahwa pembajakan eBook tidak akan pergi begitu saja.30 

Sayangnya di Indonesia masih banyak yang tidak peduli dengan pembajakan 

e-book ini dan beranggapan bahwa mereka melakukan hal yang benar. 

Pembajakan e-book ini sama saja halnya dengan mengcopy buku asli menjadi 

                                                
30 Ahmad Taufiqurrakhman, Pembajakan Juga Bayangi Dunia e-Book, 
https://techno.okezone.com/read/2011/10/13/325/514920/pembajakan-juga-bayangi-dunia-e-book, 
diakses pada 18 Februari 2020 
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buku fotocopy dan menjualnya. Keuntungan yang didapatkan dari hasil 

penjualan tersebut tidaklah diberikan kepada pencipta atau  pemegang hak 

cipta, namun keuntungannya diambil oleh orang yang menjualnya itu. Situasi 

ini hampir mirip dengan e-book perbedaannya adalah penjualan e-book ilegal 

ini dilakukan dengan media online dengan perantara platform e-commerce. 

Di e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee banyak yang menjual e-book 

ilegal dengan harga yang sangat murah. Hasil penjualan e-book ini juga tidak 

disetorkan kepada pemegang hak cipta atau pencipta namun untuk pelapak 

yang menjual e-book ilegal ini. Sejauh ini, tidak semua orang beranggapan 

mengunduh e-book ilegal ini merupakan hal yang dapat dibenarkan. Forum 

Peduli Perlindungan Hak Cipta di Bidang Literasi (Forum) menggelar aksi 

kampanye anti pembajakan buku di Blok M Square dan sekitar kawasan 

Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta.31 Sebanyak 50 peserta dari 

delapan penerbit, yakni :  

1) Gramata,  

2) Erlangga,  

3) Lentera Hati,  

4) Rajagrafindo,  

5) EGC,  

6) Salemba Empat,  

7) Obor,  

8) Rosdakarya,  

                                                
31 Warta Ekonomi, Aksi Sadar Hak Cipta Temukan Banyak Buku Bajakan, 
https://www.wartaekonomi.co.id/read274275/aksi-sadar-hak-cipta-temukan-banyak-buku-bajakan/4, 
diakses pada 10 April 2020 
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9) serta tim Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) dan 

Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAMHKI) ikut 

turun aksi. 

Dalam surat kuasa yang diberikan kepada Tim Kuasa Hukum dari ke-12 (dua 

belas) penerbit itu disampaikan bahwa diketahui oleh kami (Forum) makin 

maraknya aktivitas penggandaan serta peredaran buku-buku palsu/bajakan 

yang dijual kepada publik/masyarakat (pada kegiatan perdagangan) baik oleh 

toko-toko, pedagang kaki lima, maupun bentuk publikasi melalui peredaran 

media cetak dan/atau media elektronik online yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi buku asli.32 

 Berangkat dari latar belakang ini, penulis akan menuliskan penelitian 

skripsi mengenai pembajakan buku elektronik atau e-book di Indonesia. 

Untuk itu, penulis akan membahas pula langkah penanggulangan yang 

dilakukan oleh aparat hukum mengenai masalah pembajakan-pembajakan 

buku elektronik ini dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi 

Buku Elektronik (E-book) menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 

Tahun 2014. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian skripsi ini 

mencakup permasalahan mendasar sebagai berikut : 

1) Bagaimana peraturan mengenai perlindungan hukum bagi buku 

elektronik sebagai karya cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta 

Nomor 28 Tahun 2014? 

                                                
32 Ibid. 
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2) Bagaimana peran pemerintah dan peran platform e-commerce dalam 

penanggulangan pembajakan e-book? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian  yang akan penulis angkat dalam penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Menganalisa hukum bagi buku elektronik sebagai karya cipta menurut 

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 

2) Menganalisa peran pemerintah dan peran platform e-commerce dalam 

upaya penanggulangan pembajakan e-book di Indonesia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

yang  membacanya dan serta memberikan informasi yang berguna 

dalam penggunaan e-book ilegal yang berdampak pada pelanggaran 

Hak Cipta.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan dampak yang baik 

bagi pembaca sehingga dapat berhati-hati dalam penggunaan e-book 

yang dapat mengakibat akibat hukum itu sendiri. Oleh karena itu 

pembajakan e-book dapat dikenakan sanksi pidana karena merugikan 

pihak penulis dan diharapkan dapat menjaga keaslian dari penulis 

tersebut. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 



 

23 

Bab ini berisi ulasan mengenai pengenalan masalah, yang diawali dengan 

Latar Belakang, masalah yang diteliti dengan Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dibahas tentang landasan teori, yaitu diikatkan dengan berbagai 

teori hukum dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas, peraturan mengenai masalah perlindungan dan ancaman pidana bagi 

pelanggaran Hak Cipta e-book. Selain itu juga membahas pengertian-

pengertian yang termasuk tindakan pembajakan dan pelanggaran hak cipta. 

Termasuk dalam landasan konseptual adalah pembahasan tentang hak cipta 

serta perbuatan pembajakan yang ilegal dalam penggunaan e-book. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

penelitian skripsi ini, jenis-jenis data yang digunakan, teknik analisis data, 

serta tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini merupakan pembahasan analisis atas hasil penelitian secara 

konseptual berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai perlindungan 

hukum buku elektronik sebagai karya cipta menurut Undang-Undang Hak 

Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan menganalisis peran pemerintah dan peran 

platform e-commerce dalam upaya penanggulangan pembajakan e-book. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bagian terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan 

kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam 
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Bab II sebelumnya dengan landasan sepenuhnya menjawab rumusan masalah 

selebihnya yang berisi  saran-saran yang relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


