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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konstitusi Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Negara 

Indonesia adalah negara hukum1. Hal itu disebutkan dalam Perubahan Ketiga 

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3), dan dijelaskan pada Perubahan 

Kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 I ayat (5) yang menjelaskan, 

bahwa prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, dimana 

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Pengaturan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah adanya tindakan 

kesewenang-wenangan pemerintah maupun rakyat yang mengakibatkan terjadinya 

pelanggaran Hak Asasi Manusia2. 

 Negara hukum dalam istilah bahasa Belanda adalah rechtsstaat3. Para ahli 

hukum mengungkapkan definisi negara hukum sesuai dengan pandangannya 

masing-masing. Berikut adalah definisi negara hukum menurut Muhammad Yamin, 

“Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, goverment of law)..., 

bukanlah negara kekuasaan,...” 4. Sementara itu, Soenarjati Hartono menyebut 

bahwa “...agar supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi 

                                                             
1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 
2 Yanto  M.P. Ekon, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional Indonesia, 

(Kupang: CV. Kairos, 2007), hlm. 1. 
3 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaruan Negara dan Wibawa Hukum Bagi 

Pembaruan Masyarakat di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1970), hlm. 27. 
4 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1982), hlm.72; La Ode Husen, Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan, (Makassar: 

CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), hlm. 2. 
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seluruh rakyat... penegakan the rule of law itu harus dalam arti materiil” 5. Ini 

berarti, Soenarjati Hartono menggunakan istilah the rule of law dengan mengacu 

pada negara hukum. Pada dasarnya para ahli hukum membuat pengertian tentang 

negara hukum dengan menghubungkan tujuan dan tugas negara dari sisi organisasi 

intern dan struktur negara6. 

 Gagasan mengenai negara hukum awalnya dikembangkan oleh Plato, dalam 

bukunya berjudul Nomoi. Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan negara yang baik 

didukung oleh pengaturan hukum yang baik7. Setelah itu gagasan Plato dilanjutkan 

oleh Aristoteles, muridnya dan pada Abad ke 19 dan awal Abad ke 20, Immanuel 

Kant dan Friedrich Julius Stahl mencetuskan istilah rechtsstaat8. Istilah rechtsstaat 

digunakan pada sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan dalam sistem hukum 

Anglo Saxon mereka menggunakan istilah rule of law. Prinsip recthsstaat berbeda 

dengan rule of law. A.V. Dicey menjelaskan bahwa unsur-unsur rule of law adalah 

sebagai berikut: 

a) “Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the 

law; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang 

(absence of arbitary power), dalam arti bahwa seorang 

hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. 

b) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum 

(equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk 

orang biasa maupun para pejabat. 

c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di 

negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta 

keputusan-keputusan pengadilan” 9. 

 

                                                             
5 Hartono, Soenarjati, Apakah The Rule of Law Itu?, (Bandung: PT. Alumni, 1976), hlm. 3; Ibid. 
6 Fajar, Mukthie, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 76. 
7 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002), hlm. 2. 
8 Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya, (Bandung: 

Refika Aditama, 2003), hlm.57.; Dody Nur Andriyan, Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 37. 
9 Ibid. 
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Sedangkan unsur-unsur rechtsstaat menurut Friedrich Julius Stahl adalah sebagai 

berikut10:  

a) “Hak-hak manusia; 

b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin 

hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental 

biasanya disebut dengan trias politica); 

c) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan 

(wetmatigheid van bestuur); 

d) Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

 

Sistem hukum Eropa Kontinental dikenal juga sebagai sistem hukum civil 

law. Sistem hukum ini berbeda dengan rule of law pada sistem hukum common 

law11. Sistem hukum Civil Law mengalami penyempurnaan untuk menyesuaikan 

dengan tuntutan dan perubahan dinamika masyarakat. Sistem hukum ini berlaku di 

Eropa Barat yaitu di Jerman kemudian berlaku di Prancis, Belanda dan menyebar 

ke negara-negara sekitar12. Dengan pemberlakuan asas konkordansi, maka 

Indonesia memberlakukan sistem hukum civil law.  

 Kembali kepada sejarah hukum di Indonesia yakni pada era pra 

kemerdekaan, dimana Indonesia yang dulu di kenal atau di sebut sebagai Hindia 

Belanda (Nederlandsce Indie) dan di jajah oleh Belanda, pada saat itu 

menggunakan tata hukum disiplin13. Kemudian pada tahun 1766 Vereenidge 

Oostindische Compagnie (VOC) mengatur suatu aturan yang disusun secara 

sistematis dan dinyatakan sebagai Statuta Batavia Baru, yaitu hukum positif bagi 

rakyat pribumi dan para pendatang. Namun setelah VOC bubar maka hukum yang 

                                                             
10 Ibid. 
11 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-

Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan 

Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 90. 
12 Saragih, Bintan R dan Jovita Irawati, Bahan Perkuliahan Kelas Sejarah Hukum Sesi 5&6 edit, 

Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law), (Jakarta: 2019), slide 20. 
13 Saragih, Bintan R dan Jovita Irawati, Bahan Perkuliahan Kelas Sejarah Hukum Sesi 11&12 edit, 

Sejarah Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: 2019), slide 5. 
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berlaku di Indonesia adalah peraturan hukum Belanda, aturan yang dibuat oleh 

Gubernur Jenderal di Indonesia dan hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Tiap 

daerah di Indonesia dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai kekuasaan mutlak 

untuk menguasai daerah, membuat dan mengeluarkan aturan yang berlaku umum. 

Saat Belanda kalah berperang dengan Jepang, pemerintah Belanda meninggalkan 

Indonesia dan hal ini menyebabkan pluralisme hukum bagi sistem hukum di 

Indonesia14.  

 Setelah kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi 

revolusi di bidang hukum, dimana pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan 

Kemerdeaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945)15. UUD 1945 menjadi dasar dari tata hukum nasional Indonesia. Pada Pasal 

II Aturan Peralihan UUD 1945 dibuat ketentuan peralihan dimana peraturan yang 

sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa 

bangsa Indonesia dan Pancasila. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara 

Republik Indonesia. Sejak zaman orde lama, UUD 1945 telah 3 (tiga) kali 

mengalami perubahan yaitu dari UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949) setelah itu berubah menjadi Undang-Undang 

Dasar Sementara 1950 dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1949 berkembang 

kembali menjadi UUD 1945 hingga saat ini. 

Pada zaman orde lama ditetapkan bahwa hanya ada satu lembaga peradilan 

resmi di Indonesia, yakni Pengadilan Negeri, yaitu pengadilan pada tingkat pertama 

untuk mengadili perkara perdata dan pidana, Pengadilan Tinggi untuk mengadili 

                                                             
14 Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, “Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan 

Unifikasi dan Kodifikasi Hukum”, Jurnal Advokasi, Volume 5 No. 2 September 2015, hlm. 112. 
15Saragih, Bintan R dan Jovita Irawati, op. cit., slide 20. 
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perkara perdata dan pidana pada tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk 

mengadili semua perkara tingkat kasasi. Jadi tidak ada lagi pembedaan badan 

peradilan yang diterapkan bagi pribumi atau warga negara Indonesia keturunan dan 

warga negara asing. 

 Pada zaman orde baru, pemerintah mengutamakan pembentukan hukum 

untuk pembangunan Indonesia dan tetap menggunakan aturan-aturan hukum 

Belanda. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum dapat berfungsi 

sebagai sarana pembangunan (law as a tool of development) dimana hukum sebagai 

kaidah atau aturan yang difungsikan sebagai alat atau sarana untuk mengatur 

pembangunan. Teori ini mengacu pada teori Roscou Pound mengenai law as a tool 

of social engineering, dimana masyarakat yang sedang menjalani transisi 

menggunakan hukum sebagai alat pelaksanaan perubahan dan merekayasa 

masyarakat16. Namun konsep perekayasa (engineering) memiliki kelemahan karena 

sering disalahgunakan oleh penguasa untuk tujuan subjektifnya pada zaman ini. 

Oleh karena itu konsep perekayasa tersebut perlu diimbangi dengan konsep hukum 

sebagai alat pembaruan, pembebasan, sarana demokratisasi dan kesetaraan17. 

 Pada zaman reformasi, Presiden B.J. Habibie melakukan amandemen UUD 

1945 dan membentuk Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk mengadili 

perkara-perkara yang terkait dengan masalah konstitusi, khususnya untuk uji 

materiil atas undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa atas 

pemilihan umum pemilihan presiden dan kepala daerah serta bertugas untuk 

mengawasi para hakim yaitu Komisi Yudisial. Sesuai dengan sebagaimana tertulis 

                                                             
16 Fuad Fokky, Hukum Sebagai Rekayasa Sosial, https://krisnaptik.wordpress.com/polri-

4/teori/hukum-sbg-rekayasa-sosial/ diakses 5 Maret 2020. 
17 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm.16. 

https://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/hukum-sbg-rekayasa-sosial/
https://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/hukum-sbg-rekayasa-sosial/
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dalam pembukaan (preambule) UUD 1945 tercantum bahwa pemerintah Negara 

Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan 

ketertiban dunia.  

 Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan 

rakyatnya dan berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. 

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) dianut Indonesia sejak didirikan18. 

Konsep ini pada mulanya diperkenalkan oleh Bentham yaitu teori the greatest 

happines, dimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara memiliki 

wewenang dan tanggung jawab membuat hukum dan mengelola semua sektor 

terutama dalam sektor sumber daya perekonomian agar dapat dimanfaatkan dan 

menjamin kebahagiaan rakyat yang sebesar-besarnya (the greatest happiness for 

the greatest number). Menurutnya agar pemerintah dapat menciptakan welfare 

state, maka pemerintah harus membuat kebijakan dan program yang bertujuan 

untuk meningkatkan kebahagiaan rakyat sebanyak mungkin19. Empat pilar utama 

kriteria negara yang sejahtera menurut Ramesh Mishra yaitu jika negara memiliki 

kewarganegaan sosial (social citizenship), demokrasi penuh, sistem hubungan 

industrial yang modern dan hak atas pendidikan serta ekspansi atas sistem 

pendidikan20. 

                                                             
18 Sulaiman Tripa, Rekonseptualisasi Hukum Indonesia, Banda Aceh:Bandar Publishing, 2019, 

hlm.22. 
19 Edi Suharto, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, Seminar, Seminar Mengkaji Ulang 

Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia, Institue for 

Reasearch and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM 

UGM, (Yogyakarta: 2006), hlm. 4. 
20 Ramesh Mishra, Globalization and the Welfare State, (London: McMillan, 2000), hlm. 2; lihat 

Hendra Karianga, Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Jakarta: Kencana, 2013), 

hlm. 178. 
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Konsep ini lahir dengan dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan 

yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang 

pada masa monarki absolut terbukti banyak melakukan penyalahgunaan 

kekuasaan21. Menurut pandangan Midgley, kesejahteraan sosial adalah “...a 

condition or state of human well-being” 22. Berdasarkan pengertian Spicker, 

Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson dan Suharto; pengertian kesejahteraan 

sedikitnya mengandung 4 (empat) makna yakni sebagai kondisi sejahtera, 

pelayanan sosial, tunjangan sosial dan sebagai proses atau usaha terencana yang 

dilakukan oleh perorangan, masyarakat, lembaga sosial dan badan pemerintah guna 

meningkatkan taraf hidup orang banyak23. Hal-hal tersebut dilakukan untuk rakyat 

melalui jaminan sosial (jamsos), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, 

pemberian tunjangan sosial kepada orang miskin, pemberian pelayanan sosial dan 

tunjangan sosial. Selain hal-hal tersebut, negara juga bertugas untuk memastikan 

apakah warga negaranya mendapatkan penghasilan yang sesuai dan tidak di bawah 

standar hidup. Menurut Bagir Manan, konsep welfare state adalah: 

“Negara atau pemerintah tidak sematamata sebagai penjaga 

keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama 

tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan 

umum, dan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.”24 

  

Namun ada beberapa sosiolog yang tidak sependapat dengan konsep welfare 

state, salah satunya adalah Claus Offe. Claus mengkritik kelompok konserfatif dan 

                                                             
21 Marilang, “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, 

Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.2, Juni, 2012, hlm. 264-266. 
22 James Midgley, dkk, The Handbook of Social Policy, dalam Michelle Livermore, (London: Sage, 

2000), hlm. xi-xv. 
23 Elviandri, dkk, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara 

Hukum Kesejahteraan Indonesia”, Mimbar hukum, Volume 31 Nomor 2, Juni 2019, hlm. 254. 
24 Bagir Manan, Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme 

Perekonomian, (Bandar Lampung: FH UNLA, 1996), hlm. 9. 
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sosialis dengan mengatakan bahwa sistem welfare pada kelompok konservatif 

dipandang mengganggu perkembangan modal dan investasi; Hal ini dikarenakan 

pajak yang dikenakan sangat tinggi, begitupun dengan aturan-aturan yang sangat 

ketat yang mengharuskan rakyatnya untuk melaksanakan dan pada akhirnya 

berujung dengan birokrasi. Argumen selanjutnya yaitu dengan adanya peran kuat 

dari para asosiasi serikat pekerja menyebabkan turunnya motivasi para bekerja 

untuk bekerja lebih giat. Sedangkan pada kelompok sosialis Claus Offe memandang 

welfare state inefisien dan tidak efektif karena terlalu lambat untuk menyelesaikan 

permasalahan kesenjangan sosial ekonomi, masyarakat penerima tunjangan harus 

mengikuti persyaratan-persyaratan dan birokrasi yang ada. Terakhir, adalah 

pendapat bahwa ada penafsiran yang keliru tentang realitas sosial dan politik para 

pekerja25. 

 Ideologi dari welfare state dimana negara menjalankan kekuasaannya di 

bawah kendali hukum, sedangkan negara hukum sebagai penjaga malam 

(nachtwakerstaat atau nachtwachtestaat) pada umumnya berideologi hukum 

formal (klasik) yang mengenal tipe negara liberal individualis kapitalistik26. Tugas 

negara sebagai penjaga malam adalah menjamin dan melindungi status ekonomi 

kelompok yang menguasai alat-alat pemerintahan yaitu kelas penguasa atau 

golongan eksekutif. Sedangkan menurut Kant, tugas negara penjaga malam adalah 

untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat; dan sifatnya pun harus pasif. 

Pada dasarnya ideologi ini menganggap bahwa pemerintah lebih baik memerintah 

sesedikit mungkin27. 

                                                             
25 Claus Offe, Some Contreadiction of the Modern Welfare State, dalam Christoper Pierson dan 

Fracis G. Castels, The Welfare State Reader, (Cambridge: Polity Press, 2000), hlm. 67-76. 
26 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985), hlm. 3-4. 
27 Sulaiman Tripa, op.cit., hlm. 22. 
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 Penerapan negara sebagai penjaga malam dapat berakibat buruk bagi 

beberapa kelas masyarakat yakni kelompok penguasa atau golongan eksekutif 

maupun kelompok kelas bawah dimana mereka tidak mendapat perhatian dari 

pemerintahan dan kurangnya lapangan pekerjaan menciptakan jenjang antara 

negara dan masyarakatnya28. Apabila hal tersebut terus terjadi maka rakyat akan 

menderita dan mengalami kemiskinan, dan yang kaya akan semakin kaya. Dapat 

kita lihat bahwa jika hal tersebut terus terjadi maka tujuan negara untuk 

memakmurkan rakyat tidak dapat terwujud karena mereka hidup pada garis 

kemiskinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran welfare state lebih 

luas dari pada peran nachtwachterstaat. 

 Menurut Muchsan, ciri-ciri welfare state adalah negara yang bertujuan 

untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat secara merata dan memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya29; dan menurut Kranenburg, negara berkewajiban 

untuk mewujudkan dan memperjuangkannya30. Dalam UUD 1945 diatur mengenai 

negara hukum kesejahteraan yaitu pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 

sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Diantaranya, Pasal 27 ayat (2) 

mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 

28C mengenai pengembangan diri melalui kebutuhan dasar, hak atas pendidikan 

untuk meningkatkan kualitas hidup; Pasal 31 mengenai hak atas pendidikan, 

teknologi, nilai-nilai agama dan persatuan bangsa; Pasal 32 mengenai memajukan, 

menghormati dan memelihara kebudayaan nasional Indonesia; Bab XIV mengatur 

                                                             
28 Ibid. 
29 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan tata Usaha 

Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 4. 
30 Teuku Saiful Bahri Johan, Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia, 

Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 159.  
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mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 

yang mengatur tentang: 

“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.****) 

 

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.****)”31 

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka demi kepentingan ekonomi, 

konstitusi tidak boleh dilanggar32 dan atas dasar konstitusi ekonomi Indonesia yang 

mengarah pada welfare state, Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa negara  

                                                             
31 Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 
32 Muh. Risnain, “Peningkatan Daya Saing Bangsa melalui Reformasi Pembangunan Hukum Dalam 

Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan”, Jurnal RechtsVinding, Vol.5, No.3, 2016, hlm. 300. 



 

11 

 

mempunyai tanggung jawab terhadap sosial ekonomi yang lebih besar dan luas 

yaitu untuk kesejahteraan rakyatnya33. 

Ciri-ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M. Hadjon adalah 

adanya keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas 

kerukunan, adanya hubungan fungsional antara kekuasaan-kekuasaan negara yang 

proporsional, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan 

merupakan jalan terakhir dan harus ada harmonisasi antara hak dan kewajiban34. 

 Berdasarkan UUD 1945 dimana negara mempunyai kedaulatan penuh untuk 

menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, maka pemerintah membuat dan 

mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan menjamin hak-

hak rakyatnya. Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas 

UUD 1945 kemudian Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-

Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten atau Kota. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi. Guna melindungi dan 

memberikan kesejahteraan kepada rakyat di bidang Hak Kekayaan Intelektual maka 

dikeluarkanlah aturan tentang HKI. 

 Peraturan tentang HKI di Indonesia telah diberlakukan sejak pemerintahan 

kolonial di Indonesia. Pada tahun 1885 telah diatur Undang-Undang Merek, pada 

tahun 1910 diatur Undang-Undang Paten (Octrooi Wet) dan pada tahun 1912 diatur 

mengenai Undang-Undang Hak Cipta (Auteurs Wet). Seluruh peraturan ini 

diberlakukan hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945 kecuali Undang-Undang 

                                                             
33 Sulaiman Tripa, op.cit., hlm. 23. 
34 Philipus M. Hadjon, op.cit., hlm. 90. 
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Paten karena salah satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan Republik 

Indonesia35. Setelah merdeka pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 21 

Tahun 1961 tentang Merek, kemudian Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang 

Hak Cipta dan Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten.  

 Indonesia ikut serta pada konvensi dan perjanjian internasional yang 

mengakibatkan pemerintah harus membuat beberapa aturan implementasinya. 

Sama halnya, saat Indonesia meratifikasi persetujuan internasional dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establising The 

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia)36 yang mencangkup Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak 

Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights), Indonesia harus membuat peraturan berupa undang-undang untuk 

mengimplementasikannya. Oleh karena itu, maka dikeluarkan aturan mengenai 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hukum HKI mengatur mengenai hak-hak yuridis 

dan karya atau ciptaan pemikiran manusia yang berhubungan dengan kepentingan 

yang bersifat ekonomi dan moral37. Adapun 7 (tujuh) cabang HKI yaitu: 

1. Hak Cipta dan Hak Terkait; 

2. Merek; 

3. Paten; 

4. Desain Industri; 

5. Rahasia Dagang; 

                                                             
35 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 7. 
36 Database Peraturan, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46225/uu-no-7-tahun-1994, 

diakses 4 Februari 2020. 
37 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm.2. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46225/uu-no-7-tahun-1994
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6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan 

7. Perlindungan Varietas Tanaman. 

Ini merupakan salah satu cara untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum 

bagi pencipta dan atau pendesain, pemegang hak cipta, dunia industri, perdagangan 

dan investasi.  

 Indonesia sejak awal bertekad untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

perekonomian nasional. Jimly Ashidiqqie mengemukakan bahwa konstitusi 

bertanggungjawab untuk menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat dan 

pasar berdasarkan amanat tentang ekonomi dalam UUD 194538. Dalam hal 

seseorang menciptakan atau menemukan atau membuat suatu karya dan digunakan 

oleh khalayak yaitu untuk menggambarkan dan atau menjual sesuatu, maka hasil 

karyanya akan menghasilkan uang dan menjadi pendapatan bagi pencipta atau 

pendesainnya. HKI pada hakekatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada 

pembuat karya dan menjadi kontribusi bagi pendapatan nasional39. Namun jika ada 

orang yang menggunakan karyanya dan melipat-gandakan tanpa seizin dan tanpa 

sepengetahuan pemegang hak cipta atau hak atas merek atau si pendesain maka 

tindakan tersebut tentunya merugikan penciptanya. Oleh sebab itu, pengaturan 

mengenai HKI dibutuhkan dalam kegiatan industri, perdagangan, investasi untuk 

menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional maupun 

internasional; sebagaimana diatur dalam Pasal 28C UUD 1945 atas “hak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan dasar ..., demi meningkatkan kualitas 

hidup dan demi kesejahteraan umat manusia”.  

                                                             
38 Jimly Assidiqqie, op. cit., hlm. 68-70. 
39 Eddy Damian, op. cit. 
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 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-

Undang Hak Cipta) disusun dengan pertimbangan bahwa hak cipta mempunyai 

peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan 

kesejahteraan umum sebagai halnya tersirat dalam UUD 1945. Dalam hal ini, 

pemerintah sadar jika ekonomi kreatif sedang berkembang pesat dan diperlukan 

perlindungan terhadap pemilik hak. Oleh sebab itu, hal ini menjadi salah satu 

pertimbangan untuk melakukan pembaruan atas peraturan yang telah ada 

sebelumnya dengan tujuan untuk memenuhi unsur perlindungan dan 

pengembangan ekonomi kreatif.  

 Sejauh ini, semakin banyak karya-karya diciptakan, baik yang telah 

didaftarkan maupun tidak didaftarkan (namun) telah di kenal masyarakat. Banyak 

pembisnis yang menggunakan karya HKI untuk memperkenalkan dan atau menjual 

produknya misalnya menggunakan logo atau karakter perusahaan, lambang 

restoran disesuaikan dengan nama restoran tersebut, maupun logo toko yang 

diseuaikan dengan nama dan jenis dagangan yang mereka jual. Selain karya dalam 

bentuk gambar, logo atau nama ada juga karya buku, musik, sinematografi, patung 

dan lain sebagainya. Karya-karya tersebut sering kita lihat dan dengar untuk 

diperdagangkan.  

 Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, 

dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang perlindungan 

hukumnya diberikan secara otomatis. Hal ini merupakan perwujudan atas Hak 

Asasi Manusia (HAM) yang timbul secara otomatis, dengan catatan bahwa ciptaan 

atau karyanya memenuhi persyaratan hak cipta (standard of copy right’s ability). 

Para pencipta tidak diwajibkan untuk mendaftarkan ciptaannya karena haknya telah 
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ada berdasarkan prinsip deklaratif. Deklaratif berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia versi dalam jaringan (daring) adalah bersifat pernyataan ringkas dan 

jelas. Menurut Rahmi Jeneed, deklaratif berarti “...pendaftaran tidak mutlak, 

pendaftaran berkaitan dengan kekuatan bukti”40. Namun jika ciptaan tidak 

didaftarkan dan pada suatu saat nanti ada pihak yang mendeklarasikan ciptaan yang 

sama, maka akan sulit untuk membuktikan hak cipta tersebut, terutama untuk karya 

yang tidak di publikasi oleh penciptanya41. Sebagaimana yang telah diatur pada 

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang 

menyatakan: 

“Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai 

Pencipta, yaitu Orang yang namanya: 

a. Disebut dalam Ciptaan: 

b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; 

c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; 

dan/atau 

d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai 

Pencipta.42” 

 

Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 

terdiri dari: 

a. “Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; 

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan 

dan ilmu pengetahuan; 

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, 

dan pantomim; 

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, 

gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau 

kolase; 

g. karya seni terapan; 

                                                             
40 Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 

103-105. 
41 Ibid. 
42 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
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h. karya arsitektur; 

i. peta; 

j. karya seni batik atau seni motif lain; 

k. karya fotografi; 

l. Potret; 

m. karya sinematografi; 

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, 

adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari 

hasil transformasi; 

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau 

modifikasi ekspresi budaya tradisional; 

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang 

dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media 

lainnya; 

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi 

tersebut merupakan karya yang asli; 

r. permainan video; dan 

s. Program Komputer.”43 

 

Hukum HKI yang diatur selain hak cipta adalah mengenai merek. Peraturan 

perundang-undangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi 

Geografis). Merek mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan ekonomi dan 

perdagangan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, 

perlindungan konsumen dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah serta 

industri dalam negeri maka disusun peraturan mengenai merek44. Selain itu, 

pemerintah juga berupaya memberikan kepastian hukum bagi dunia industri dan 

investasi. Merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi 

Geografis menyatakan sebagai berikut: 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara 

grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, 

susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 

3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 

2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan 

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau 

                                                             
43 Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
44 Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hlm.1 
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badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 

dan/atau jasa.”45 

 

Merek sebagai citra  yang mempunyai peranan penting bagi kegiatan ekonomi, 

yakni sebagai tanda pengenal dan alat pembeda untuk suatu produk atau jasa. Merek 

dapat dijadikan bentuk imej, kualitas atau reputasi terhadap produk atau jasa yang 

dijual dan sebagai kepercayaan konsumen. Hal ini dapat membangun ikatan atas 

reputasi merek yang digunakan pengusaha atau perusahaan46. Merek yang tidak 

mempunyai daya pembeda berdasarkan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Merek 

dan Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan. Hal ini disebabkan karena merek 

sebagai identitas diri yang secara komersial sangat berharga. 

Sementara itu, Desain Industri merupakan salah satu cabang HKI yang 

diatur pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri 

(Undang-Undang Desain Industri). Sebelum Indonesia menandatangani dan 

meratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPs), undang-undang hak cipta mengatur mengenai desain industri dan 

dikarenakan perkembangan zaman yang mengakibatkan desain industri 

berkembang pesat maka diperlukan aturan khusus yang mengatur mengenai desain 

industri. Pengertian desain industri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Desain Industri adalah: 

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, 

konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan 

warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga 

dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan 

dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi 

                                                             
45 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 
46 Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2013), 

hlm. 131. 
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serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, 

barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”47 

 

Harus diakui terdapat banyak orang yang melakukan penjiplakan, pembajakan atau 

peniruan terhadap desain industri. Peraturan desain industri dibuat untuk 

melindungi pemegang hak desain industri dan diharapkan dapat menjadi motivasi 

untuk meningkatkan daya kreatifitas para pendesain dan diharapkan dapat 

melahirkan para pendesain yang produktif48. 

Saat kita pergi ke pasar swalayan, mall, gerai makanan, bioskop atau toko 

buku, sering kita temui barang-barang yang terdapat gambar kartun, logo suatu 

perusahaan terkenal, klub-klub olahraga, wajah selebrity atau karakter fiksi. Ini 

merupakan cara para pengusaha untuk menarik konsumen memiliki keinginan 

untuk membeli barang tersebut. Dengan logo ataupun gambar yang tertera pada 

barang dagang, merupakan cara untuk mempromosikan merek atau perusahaan 

tersebut. Sebagai contoh, produk-produk yang ditujukan kepada pengguna anak 

seperti sampo, sabun dan pembersih tangan; pada kemasan produk tersebut 

biasanya ada gambar Mickey Mouse, Minnie Mouse, Hello Kitty, Cars, maupun 

putri-putri Disney. Ada juga yang menaruh logo perusahaan atau klub olah raga 

pada topi, tas dan kaos; seperti logo Nike, Adidas, Vans, New Era, LA, Chicago 

bulls dan lain-lain. Cara ini merupakan salah satu cara promosi merek dan karakter 

tersebut maupun sebagai petunjuk penyampaian target pasar mereka, apakah barang 

tersebut ditujukan untuk anak-anak atau untuk orang dewasa. 

Selain untuk produk-produk tersebut diatas, ada juga barang yang sengaja 

di produksi sebagai cinderamata. Biasanya cinderamata akan bergambar maskot 

                                                             
47 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
48 Tim Lindsey dkk, op.cit., hlm. 225. 
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olah raga atau maskot ajang perlombaan yang sedang terjadi, gambar-gambar 

nasional karakter seperti gambar khas dari tempat yang didatangi seperti Jakarta 

yang identik dengan monas, ondel-ondel, bajaj dan Benyamin Sueb; Bali yang 

identik dengan barong, bunga kamboja dan tempat-tempat parawisata maupun 

tempat-tempat lain yang identik dengan rumah adatnya seperti Tongkonan, rumah 

adat Toraja. Gambar-gambar tersebut akan di cetak pada barang-barang yang 

biasanya digunakan pada kehidupan sehari-hari. 

Sejalan dengan perkembangan zaman, kadang kita temui balon-balon 

bergambar maupun balon yang berbentuk karakter kartun, karakter popular di TV, 

hati, tulisan, bebek, logo perusahaan ataupun karakter yang perusahaan ciptakan 

untuk merepresentasikan perusahaan atau toko. Balon bergambar kartun seperti 

Angry Birds, Tayo, Donald Duck, Buzz, Doraemon dan lain-lain; ini menjadi daya 

tarik bagi anak-anak untuk membeli produk tersebut. Sedangkan gambar-gambar 

lainnya seperti hati, coklat, tulisan Selamat Ulang Tahun atau Happy Birthday atau 

Happy Graduation ataupun gambar botol bir dan minuman anggur, ditargetkan 

kepada remaja dan atau orang-orang dewasa. 

Character merchandising berarti sebagai adaptasi atau penggunaan 

sekunder suatu karakter fiksi ataupun orang sungguhan atau dari tokoh penting 

seperti nama, gambar atau penampilan suatu karakter oleh pencipta dengan tujuan 

agar calon pelanggan berkeinginan untuk memiliki barang tersebut dan atau hanya 

untuk menggunakannya karena tertarik dengan karakter tersebut49. Berdasarkan 

Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property 

Organization (WIPO) merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 

                                                             
49 WIPO Booklet, Character Merchandising, (Geneva: WIPO, 1994), hlm. 6. 
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berdiri pada tahun 1967 untuk melayani, mengatur aturan yang disesuaikan dengan 

perkembangan inovasi dan kreativitas, memberikan informasi dan kerjasama di 

bidang kekayaan intelektual; karakter berarti manusia fiksi dan seseorang yang 

nyata sebagai contoh Tarzan atau James Bond dan karakter bukan manusia (non-

humans) seperti Donald Duck atau Bugs Bunny, sedangkan orang asli seperti artis 

atau orang yang terkenal di industri perfilman, musik atau olah raga. Mereka adalah 

karakter-karakter berupa nama, gambar, bentuk, rupa, suara yang dari suatu 

karakter atau simbol yang pada umumnya gampang dikenali masyarakat. Cara ini 

merupakan cara paling modern untuk meningkatkan daya tarik pelanggan yang 

berpotensial terhadap barang atau jasa yang ditawarkan50. Contoh, gambar kaos 

panda menggunakan karakter kartun Po dalam film Kung Fu Panda, merek parfum 

yang menggunakan nama pemiliknya seperti parfum Sarah Jessica Parker, maupun 

iklan Pepsi Cola yang mengaransemen lagu We Will Rock You yang dinyanyikan 

oleh Britney Spears, Beyonce, Pink dan Enrique Iglesias.  

Di Indonesia ada cerita tentang tokoh Gundala yang berasal dari cerita 

komik yang ditulis oleh Harya Suraminata atau Hasmi yang telah diterbitkan sejak 

tahun 1969 dan pada tahun 2019 dibuat film yang disutradarai oleh Joko Anwar. 

Buku komik Gundala diterbitkan oleh Bumilangit Komik (PT. Bumilangit 

Entertaiment Corporation) dan juga sebagai pemilik atas merek Gundala dan logo 

untuk jenis jasa hiburan, produksi film dan produksi program televisi51; sedangkan 

Harya Suraminata sebagai pemilik merek Gundala Putra Petir dan logo untuk jenis 

                                                             
50 Ibid., hlm.4-6. 
51 Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, “Gundala + Logo”, https://pdki-

indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/UW1NTlJpQVNOWGhlTGxNNUFpMUoxQT09?q=gundal

a&type=1&skip=10, diakses 12 Februari 2020 

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/UW1NTlJpQVNOWGhlTGxNNUFpMUoxQT09?q=gundala&type=1&skip=10
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/UW1NTlJpQVNOWGhlTGxNNUFpMUoxQT09?q=gundala&type=1&skip=10
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/UW1NTlJpQVNOWGhlTGxNNUFpMUoxQT09?q=gundala&type=1&skip=10
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barang buku komik52. Pelaku usaha juga memproduksi merchandising Gundala 

salah satunya berbentuk buku tulis, tas dan mainan Gundala.  

Untuk melindungi karyanya, pemilik hak kekayaan intelektual 

mendaftarkan karya dan atau ciptaannya untuk dicatatkan. Pengaturan HKI yang 

melindungi karya kekayaan intelektual sangat menguntungkan pencipta atau 

pembuat karya dan menjadi pendorong agar para pencipta atau pembuat karya 

semangat membuat karya-karya intelektual lainnya serta meningkatkan kreativitas 

dalam persaingan sehat. 

Dalam hal bisnis, dapat dilihat bahwa para pelaku usaha sadar jika 

konsumen tertarik dengan karakter fiksi dan gambar artis atau tokoh-tokoh terkenal. 

Oleh sebab itu, mereka menggunakan karakter-karakter fiksi/tokoh/artis terkenal 

atau membuat karakter fiksi sendiri sebagai pengenal atas produk mereka untuk 

memaksimalkan penjualan produk. Namun perlu diketahui bahwa pihak yang 

menjual barang atau pihak yang melakukan kegiatan perdagangan jarang sebagai 

pencipta atau pendesain atas karakter tersebut. Oleh karena itu, karakter-karakter 

tersebut diatas merupakan subjek perjanjian lisensi, antara pencipta atau pendesain 

karya dengan pihak yang mendistribusikannya53 dan berdasarkan perjanjian lisensi 

pihak kedua atau ketiga berwenang sebagai pengguna karakter yang sah54. Pencipta/ 

pendesain/pemegang hak cipta/pemegang hak desain industri akan menerima 

royalti setiap kali karyanya digunakan dan pembagiannya sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati.  

                                                             
52 Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, “Gundala Putra Petir + Logo”, https://pdki-

indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/bGhuQ1JoblVWaEQ5cXVIb0JSNlZ4dz09?q=gundala&typ

e=1&skip=20, diakses 12 Februari 2020 
53 WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, hlm. 99. 
54 Ibid., hlm. 6. 
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Bagi perusahaan besar seperti The Walt Disney Company mereka telah 

mempunyai lisensi atas perlindungan hak cipta yang dapat digunakan orang lain 

untuk tujuan komersial yaitu izin pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan 

data statistik atas pemberi lisensi merchandise terkemuka di dunia tahun 2018, The 

Walt Disney Company berada pada urutan teratas pada penjualan retailnya dengan 

keuntungan sebesar $54.7miliar55. Diketahui juga, The Walt Disney Company di 

India, mempunyai 6 (enam) kategori lisensi, mulai dari seprei dan handuk, hingga 

mainan, jus buah dan sepeda56. Dapat dilihat bahwa kekayaan intelektual 

merupakan faktor strategis penentuan daya dalam industri dan perdagangan57. 

Harus diakui, Indonesia kesadaran terhadap nilai seni dan budaya masih 

kurang58. Banyak orang menggunakan karya-karya milik orang lain tanpa 

menuliskan siapa pembuatnya atau bersumber dari mana karya tersebut. Ada juga 

yang mengkalim bahwa karya tersebut adalah karya atau desain yang ia buat, 

padahal bukan dia yang membuatnya. Masalah-masalah ini disebabkan oleh 

minimnya pengetahuan masyarakat terhadap HKI dan kadang para pengusaha juga 

tidak tahu hak dan perlindungan apa saja yang seharusnya mereka dapatkan serta 

pencipta atau pendesain minim pengetahuan mengenai HKI. 

Regulasi mengenai character merchandising belum secara spesifik diatur. 

Namun beberapa character merchandising  internasional telah mendaftarkan 

character merchandising-nya di Indonesia. Konsekuensinya, akan 

                                                             
55 Statista, https://www.statista.com/statistics/294111/leading-organizations-in-licensed-

merchandise-worldwide/, diakses pada tanggal 14 Februari 2020. 
56 Himanshu Kakkar, https://www.outlookbusiness.com/enterprise/trend/catching-em-young-24, 

diakses pada tanggal 14 Februari 2020. 
57 Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual : Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi (Buku Pertama), 

(Jakarta : Penaku, 2014), hlm. 6. 
58 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Hak Kekayaan Intelektual”, 

(http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual), diakses 14 

Februari 2020 

https://www.statista.com/statistics/294111/leading-organizations-in-licensed-merchandise-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/294111/leading-organizations-in-licensed-merchandise-worldwide/
https://www.outlookbusiness.com/enterprise/trend/catching-em-young-24
http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual


 

23 

 

membingungkan jika pelaku usaha mencari dan menerapkan hukum mengenai 

character merchandising di Indonesia. Praktek di luar negeri contohnya di 

Amerika, tidak jauh beda dengan apa yang telah dilakukan di Indonesia dimana, 

saat pencipta atau pendesain ingin mengajukan permohonan pendaftaran hak, baik 

paten, merek, hak cipta dan desain industri maka akan dilihat apakah karya atau 

ciptaan tersebut memiliki unsur kesamaan baik dari gambar yang mirip, bentuk 

tulisan, bentuk atau rupa karakter atau bentuk atau rupa kreasi. Saat character 

merchandising digunakan secara komersial perlindungan HKI melekat pada 

character merchandising tersebut. Memang benar character merchandising 

merupakan hal baru dan ternyata efektif untuk memajukan penjualan dan atau 

promosi barang dan atau jasa.  

Minimnya aturan hukum untuk melindungi character merchandising 

menjadi halangan bagi pencipta untuk membuat dan menciptakan karya. Terkadang 

mereka membuat suatu karya atau ciptaan dan tidak dipublikasikan atau 

dideklarasikan ke publik karena takut karyanya dicontek atau ditiru. Padahal untuk 

suatu karya cipta, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, haknya secara otomatis 

timbul berdasarkan prinsip deklaratif, artinya harus dipublikasikan. Banyaknya 

perdagangan ilegal character merchandising yang sangat merugikan pemilik hak 

kekayaan intelektual dari sisi ekonomi karena mereka tidak mendapatkan royalti 

atas karya intelektual yang mereka ciptakan.  

Perlindungan terhadap character merchandising di Indonesia merupakan 

hal penting bagi pencipta karya kekayaan intelektual. Terdapat karya tugas akhir 

dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Nadia Maulida mahasiswi Universitas 

Indonesia, membahas mengenai legalitas penggunaan character merchandising 
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pada karakter fiksi ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta59. Penulisan skripsi 

tersebut berfokus pada karakter fiksi, dimana karakter fiksi merupakan salah satu 

tipe dari character merchandising berdasarkan WIPO. Oleh sebab itu regulasi 

sebagai perlindungan hukum merupakan hal yang penting, apalagi dalam hal 

perdagangan character merchandising. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha 

harus ditinjau dari semua peraturan yang relevan dalam hal perdagangan character 

merchandising agar terjalin perlindungan dan kepastian hukum bagi pembuat atau 

pencipta karya intelektual mempunyai hak ekonomi dan moral yang harus 

dilindungi negara.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut dan 

menyusunnya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Perlindungan 

Hukum Bagi Perdagangan Character Merchandising di Indonesia”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diajukan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi perdagangan 

character merchandising dalam sistem hukum HKI di Indonesia? 

Bagaimana implementasi pengaturan perdagangan character 

merchandising di Indonesia? 

2) Bagaimana implementasi pengaturan perdagangan character 

merchandising di Indonesia? 

 

                                                             
59 Nadia Maulida, Legality of Character Merchandising in The Perspective of Copyright Law, 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 2017), hlm. 4. 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui aturan mengenai perlindungan hukum terhadap perdagangan 

character merchandising dan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan bagi 

pemegang hak-hak atas character merchandise di Indonesia.  

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis berharap agar penulisan ini dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, baik dari 

segi akademis dan penggunaannya di dalam kehidupan masyarakat dalam dunia 

praktis. Berikut manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

terhadap keilmuan tenang pengaturan mengenai perlindungan 

hukum character merchandising dalam perdagangan. 

2) Dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada 

akademisi dalam melakukan penelitian terhadap subjek yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Agar masyarakat tahu bahwa penggunaan character merchandising 

secara ilegal atau tanpa seizin pemilik hak merupakan pelanggaran 

hak cipta atau merek atau design industri yang dapat dilakukan 

tindakan hukum. 
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2) Agar pemerintah mengkaji pengaturan character merchandising 

agar memberikan hukuman bagi pelanggar atau pihak yang telah 

menggunakan character merchandising tanpa seizin pemegang hak. 

3) Bahwa penulisan ini sebagai pengetahuan bagi masyarakat dan suatu 

tindakan preventif untuk melindungi hak-hak pemegang hak atas 

character merchandising agar tindakan pelanggaran hak cipta tidak 

terus bertambah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk terarahnya penelitian, memerlukan sistematika yang dapat dijadikan 

pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian 

ini terdiri dari beberapa bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian 

yang menjadi landasan penelitian peneliti, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA   

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan teoritis tentang 

perlindungan hukum perdagangan character merchandising, peran 

pemerintah untuk melindungi kepentingan para pemilik hak cipta, 

baik perorangan maupun badan hukum dan pengaturan 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan memberikan deskripsi terhadap metodologi 

yang digunakan peneliti terhadap objek yang diteliti. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap perlindungan hukum character 

merchandising dalam perdagangan di Indonesia, perkembangan dan 

praktek hukumnya, serta membahas hal-hal apasaja yang 

mempengaruhi aturan character merchandising di Indonesia.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupaka bab terakhir dalam penelitian yang akan 

mengetengahkan tentang kesimpulan akhir sebagai jawaban atas 

pokok permasalahan yang di bahas dan di analisis dalam penelitian 

ini dan juga berisi saran atau rekomendasi.


