
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut 

demokrasi dan diselenggarakan berdasarkan hukum sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”). Sebagai negara hukum segala 

kebijakan publik haruslah didasarkan pada norma hukum yang berlaku.1 

Cerminan lain dari negara hukum juga dapat terlihat apabila setiap tindakan 

penegakan atau penertiban atas suatu perbuatan juga didasari oleh hukum. 

Pada dasarnya Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental 

(Civil Law) dimana dalam sistem hukum ini sumber hukum berasal dari kitab 

undang-undang atau undang-undang itu sendiri sebagai sumber hukum utama.2 

Dengan demikian dalam sistem hukum ini selalu diusahakan terdapat peraturan 

yang telah mengatur terlebih dahulu sebelum adanya suatu kasus yang 

diperkarakan. Hal ini terkadang menjadi suatu kendala tersendiri dalam 

penegakan hukum di Indonesia dimana masyarakat yang pada dasarnya bersifat 

                                                
 1 Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 
hlm. 1. 

 2 Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 32. 
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dinamis dan selalu berkembang sehingga memaksa hukum yang mengatur juga 

terus berkembang agar terus dapat memberikan keadilan, kepastian serta 

kemanfaatan hukum. Dari sinilah lahir pemikiran bahwa hukum yang baik 

adalah hukum yang selalu dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat di 

tengah-tengah pesatnya perubahan zaman, Satjipto Raharjo dalam 

pemikirannya menyatakan bahwa hukum bukanlah hanya sebuah teks yang 

kaku dan stagnan tetapi hukum juga harus selalu berkembang.3 

Dinamisnya perkembangan masyarakat ini membuat penulis sebagai 

salah satu mahasiswa fakultas hukum di Indonesia terdorong untuk 

berkontribusi dalam progresivitas hukum dalam salah satu aspek yang sedang 

berkembang di masyarakat yakni e-commerce. Indonesia sebagai negara 

dengan jumlah penduduk ke-4 (empat) terbesar di dunia ternyata juga 

menduduki peringakat ke-6 (enam) dalam hal jumlah pengguna internet di 

dunia. Hal ini dibuktikan dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia (Kemenkominfo) yang menyatakan bahwa populasi 

pengguna internet (netter) di Indonesia saat ini berjumlah 123 juta orang 

(2018).4 Banyaknya pengguna internet di Indonesia membuka banyak peluang 

untuk perkembangan salah satu bidang ekonomi, yakni e-commerce. 

                                                
 3 Hyronimus Rhiti, “Landasan FIlosofis Hukum Progresif”, dalam jurnal hukum Justitia Ex 
Pax, Vol. 32, No. 1. Juni 2016, Hlm. 37. 

4Diakses pada tanggal 18 Juni 2019, https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-

internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media 
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 Saat ini Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan e-commerce 

yang pesat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2014, data dari Euromonitor 

mencatat, penjualan online di Indonesia sudah mencapai lebih dari US$ 1.1 

miliar. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyatakan bahwa industry 

e-commerce di Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen 

dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit.5 

Data-data diatas menunjukan bahwa masyarakat Indonesia mulai 

menyukai belanja secara online. Besarnya pangsa pasar penjualan melalui 

platform penjualan online membuat banyaknya ragam barang yang dijual di 

platform tersebut. Namun sayangnya banyak juga oknum yang 

menyalahgunakan kesempatan ini dengan menjual barang palsu yang 

melanggar Hak cipta. Dalam wawancara antaran CNN dengan Chief Executive 

Officer (CEO) Lazada (pengelola platform penjualan online) mengatakan 

bahwa akan selalu ada permintaan untuk barang palsu (melanggar hak cipta), 

oleh karenanya barang palsu akan terus menjamur di e-commerce.6 Bahkan saat 

ini beberapa platform jual beli online Indonesia masuk ke dalam US notorious 

market list, Daftar yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Amerika 

                                                
5Diakses pada tanggal 18 Juni 2019, 

https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia.html 

 6 diakses dari, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181101194901-206-343330/lazada-
akui-permintaan-barang-palsu-selalu-ada , pada tanggal 15 Juli 2019 
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merupakan daftar website atau platform jual beli online yang sering terdapat 

barang pelanggaran hak kekayaan intelektual.7 

 Fakta-fakta diatas menunjukan bahwa perkembangan e-commerce di 

Indonesia juga membawa beberapa dampak negatif yakni turut berkembangnya 

penjualan barang pelanggar hak cipta di platform penjualan online. Saat ini 

Undang-Undang yang berlaku belum mengatur dengan jelas siapa yang akan 

bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak cipta di platform penjualan 

online. Pengaturan pelanggaran hak cipta dalam platform penjualan online 

masih terdapat area abu-abu yang menimbulkan ketidakjelasan hukum. Status 

quo saat ini belum mengatur secara langsung mengenai pelanggaran hak cipta 

dalam platform penjualan online.  

Pertanggung jawaban hukum pengelola platform penjualan online 

terhadap barang pelanggaran hak cipta saat ini belum diatur secara jelas dalam 

peraturan perundang-undangan namun apabila melihat dari isi Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) 

yang menyatakan bahwa “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan 

penjualan dan/atau penggadaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau 

Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Frasa pengelola tempat 

perdagangan dapat ditafsirkan sebagai tempat perdagangan online, tentu 

penerapan pasal ini sungguh tidak tepat dan akan membawa ketidakpastian 

                                                
7 Office of the United States Trade Representative, 2018 Out-of-Cycle Review of Notorious 

Markets (2018), hal. 28. 
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hukum untuk pengelola tempat perdagangan online. Jika hal ini terus dibiarkan 

maka akan dapat membuat ekosistem bisnis e-commerce di Indonesia dapat 

turun dan menjadi tidak berkembang. 

Mekanisme atau tata cara mengelola platform penjualan online yang 

masih belum jelas juga menjadi suatu masalah tersendiri dalam peredaran 

barang pelanggaran hak cipta secara online. Walaupun baru-baru ini lahir 

Peraturan Pemerintah no 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik namun pengaturan tersebut dinilai belum fokus terhadap tanggung 

jawab pengelola platform penjualan online dalam peredaran barang pelanggar 

hak cipta. Hak dan tanggung jawab pengelola platform penjualan online juga 

terdapat di tingkatan surat edaran, yakni surat edaran Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab 

Penyedia Platform dan Pedagang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang 

Berbentuk User Generated Content menciptakan suatu ambiguitas dalam 

penegakan hukum dalam bidang e-commerce ini. Minimnya hukum positif ini 

juga menimbulkan persepsi bahwa pemerintah seperti melakukan pembiaran 

terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Padahal tingginya tingkat 

barang pelanggaran hak cipta di platform penjualan online jelas telah 

menimbulkan banyak kerugian untuk banyak pihak. Pada dasarnya secara 

filosofis perlindungan hak cipta dalam platform penjualan online dibutuhkan 

untuk mencapai keadilan dan juga kemanfaatan hukum. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Penulis akan merumuskan permasalahan guna mempermudah penulis 

dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang 

akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang 

diharapkan, rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pengelola platform penjualan 

online terhadap peredaran barang pelanggar hak cipta dalam jual beli online 

di Indonesia saat ini? 

2. Bagaimana pengaturan tanggung jawab pengelola platform penjualan 

online di Indonesia dibandingkan dengan negara India? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:  

1. Untuk Menganalisis Tanggung Jawab Pengelola Platform Penjualan Online 

terhadap pelanggaran hak cipta saat ini 

2. Untuk menganalisa perbandingan pengaturan tanggung jawab hukum 

pengelola platform penjualan online di Indonesia dengan di negara India.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat 

secara teoritis maupun praktis; yaitu: 

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran dalam 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum yang terkait pada 

hak cipta dan platform penjualan online di Indonesia. 

2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk 

dijadikan sebagai perbaikan produk hukum mengenai kebebasan 

berpendapat di media sosial. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang 

tertera pada skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-BAB dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Materi tulisan pada bab ini merupakan sebuah gambaran dari isi 

bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas 

tema pokok dari karya tulis ini, yang disusun secara sistematis 

dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam tinjauan pustaka ini, penulis membaginya menjadi dua 

sub bahasan yaitu, landasan teoritis dan landasan konseptual 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab metodologi penelitian ini, penulis membahas 

mengenai jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara atau 

prosedur untuk memperoleh bahan penelitian yang kemudian 

dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis 

penelitian. Singkatnya, bab ini menguraikan tentang metode-

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan 

yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam karya tulis 

ini. 

BAB IV : ANALISA PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai jawaban atas 

rumusan permasalahan secara mendalam sebagai hasil 

penelitian dari pembahasan mengenai Tanggung Jawab Hukum 

Pengelola Platform Penjualan Online Terhadap Peredaran 

Barang Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Online. 

BAB V : PENUTUP  

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari bab I hingga bab 

IV dan disertai dengan saran yang relevan. 
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