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Bab 1 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Sepak Bola adalah salah satu olahraga yang paling digemari secara 

menyeluruh di seluruh dunia, sehingga menyebabkan sepak bola memiliki berbagai 

acara yang sangat ditunggu-tunggu dan digemari oleh masyarakat yang luas. Sepak 

bola adalah suatu olahraga yang dilakukan oleh 11 orang melawan 11 orang, 

menggunakan media bola untuk ditendang dan memasukan bola kegawang lawan. 

Piala Dunia atau yang sering disebut dengan FIFA World Cup merupakan sebuah 

ajang dimana mempertemukan Negara-negara yang terpilih untuk melakukan 

pertandingan sepak bola, dan merupakan kompetisi paling bergengsi dan paling 

populer. Piala Dunia sendiri merupakan acara yang paling banyak ditonton jika 

dibandingkan dengan kompetisi-kompetisi yang lainnya. .  

Piala Dunia dari dulu merupakan suatu ajang yang sangat bergengsi, dan 

sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat secara internasional. Pada tahun 

1950an, penayangan piala dunia tersebut awalnya hanya melalui siaran radio saja. 

Piala Dunia tahun 1966 adalah Piala Dunia pertama yang disiarkan secara langsung 

lewat televisi. Penayangan televisi secara berwarna pertama kali dilakukan pada 
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Piala Dunia 1970.1  

Piala Dunia memang sangat populer maka karena ketenaran tersebut, di 

Indonesia pun masyarakat ingin menonton acara Piala Dunia tersebut. Penayangan 

atas acara Piala Dunia tersebut memerlukan Hak Siar yang didapatkan dari 

Penciptanya yakni The Fédération Internationale de Football Association 

(FIFA).  Sebagai akibat dari hal tersebut, maka muncullah keterkaitan Piala Dunia 

dengan hak siar dan juga Broadcasting (Penyiaran) yang disebabkan oleh demand 

yang sangat tinggi dari berbagai kalangan dan masyarakat secara luas. 

Pengaturan mengenai Penyiaran di Indonesia pertama kali diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, yang kemudian 

diperbaharui menjadi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Undang-

Undang Penyiaran sendiri sangat berkaitan dengan Hak Cipta. Disebutkan dalam 

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaraan, setiap mata 

acara wajib memiliki hak siar. Dikarena setiap mata acara wajib  tersebut wajib 

memiliki hak siar, yang darimana hak siar tersebut merupakan bagian dari hak 

ekonomis dipegang oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

Selain diatur di Undang-Undang Penyiaran, Penyiaran juga disebutkan di 

Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Undang Undang Hak 

Cipta,  pengertian dari penyiaran adalah pentrasmisian suatu ciptaan atau produk 

 
1 “Piala Dunia Berwarna Pertama”, https://republika.co.id/berita/pa7cri348/1970-piala-dunia-

berwarna-pertama, diakses pada 28 Maret 2020 

https://republika.co.id/berita/pa7cri348/1970-piala-dunia-berwarna-pertama
https://republika.co.id/berita/pa7cri348/1970-piala-dunia-berwarna-pertama
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hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang.2 Tindakan 

penyiaran pasti memiliki hubungan yang sangat erat dengan Hak Siar dan Hak 

Cipta, hal ini disebabkan orang-orang yang ingin melakukan penyiaran wajib 

memiliki hak siar terlebih dahulu.  Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2002 Tentang Penyiaran, disebutkan “Setiap mata acara wajib memiliki hak 

siar.”.3Hak Siar sendiri merupakan hak yang memiliki kaitan dengan hak cipta, 

yang sering disebut sebagai Hak Terkait. Penjelasan mengenai hak terkait sendiri 

terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak 

Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif 

bagi pelaku pertunjukkan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran. Karya 

siaran adalah salah satu bentuk karya ciptaan atau produk hak terkait yang 

dilindungi. Karya siaran atau film yang dibuat oleh pencipta harus dilindungi dari 

seseorang yang ingin meniru, menggandakan atau mencuri ciptaan yang telah 

dibuat tanpa izin si pemilik, atau menyiarkan film yang memang bukan hak 

miliknya tetapi milik orang lain tanpa izin hak siar. 4 

Pihak-pihak yang ingin menayangkan karya siaran wajib memiliki izin dari 

pihak lembaga penyiaran. Dalam Pasal 25 ayat 3 UU Hak Cipta, “Setiap Orang 

dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten 

karya siaran Lembaga Penyiaran.” Lembaga Penyiaran wajib memilik hak siar, 

yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya sesuai dengan 

 
2 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektulal (HKI) di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta, 

2010, hlm, 73 
3 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 
4 Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual (Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi), Penaku, Jakarta, 

2014, hlm, 67 
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penjelasan Pasal 43 ayat  1 UU Penyiaran. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, 

semua pihak yang ingin menggunakan karya siaran tersebut untuk kegiatan 

komersil seperti salah satu contonhya adalah mengadakan acara nonton bareng 

pertandingan Piala Dunia 2014  di Kafe, Mall wajib meminta izin kepada lembaga 

penyiaran, dimana lembaga penyiaran mendapatkan izin hak siar dari Pencipta. 

Dikarenakan acara Piala Dunia tersebut merupakan acara memiliki nilai 

ekonomis tinggi, dan juga ketenaran yang mendunia maka sangat wajar banyak 

sekali pihak yang ingin membeli kepemilikan hak cipta yang berupa hak siar atas 

penayangan acara tersebut. Mengenai peralihan kepemilikan hak cipta yang 

didalamnya termasuk hak siar, diatur dalam pasal 16 angka 2 disebutkan bahwa, 

Hak Cipta atau hak-hak terkait seperti hak siar dapat beralih atau dialihkan, baik 

seluruh maupun sebagian karena: 

a. Pewarisan 

b. Hibah 

c. Wakaf 

d. Wasiat 

e. Perjanjian Tertulis ; atau 

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Peralihan atas Hak Cipta tersebut secara umum biasanya dilakukan dengan 

menggunakan Perjanjian Lisensi. Perjanjian Lisensi adalah salah satu contoh dari 

Perjanjian tertulis. Menurut pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta, disebutkan bahwa 
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Lisensi adalah  izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik 

Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak 

Terkait dengan syarat tertentu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Licensee 

Agreement atau Perjanjian Lisensi adalah suatu kontrak yang legal antara 2 pihak 

yaitu Pemilik Lisensi(Licensor) dan Penerima Lisensi(Licensee). Umumnya, 

Pemilik Lisensi memberikan hak-hak ekonomi yang terdiri dari hak siar , dan dapat 

menggunakan nama trademark/brand kepada Penerima Lisensi, dan sebagai 

gantinya penerima Lisensi membayarkan sejumlah uang yang sering disebut 

dengan royalti. Perjanjian lisensi memiliki cakupan yang sangat luas.  

Perjanjian itu mengatur secara jelas hak-hak dan kewajiban antara pemberi 

lisensi dan penerima lisensi.Sebagai contoh nya seorang retailer dapat membuat 

perjanjian lisensi dengan suatu klub professional untuk membuat, menciptakan, dan 

menjual merchandise dengan berlogokan klub tersebut.5 Praktik-praktik perjanjian 

lisensi ini sering terjadi karena terdapat keuntungan ekonomis dari karya ciptaan, 

dan sudah menjadi praktik yang cukup umum dilakukan. Sehingga wajar saja 

banyak pihak yang rela mengelontorkan dana besar untuk membeli lisensi, karena 

menilai bahwa karya ciptaan tersebut memiliki nilai pemasaran atau nilai penjualan 

yang tinggi dan mengguntungkan untuk penerima lisensi. 

Sejumlah undang-undang yang berhubungan dengan kekayaan intelektual 

wajib melakukan pencatatan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) 

Kementrian Hukum dan HAM, tanpa terkecuali peralihan hak siar melalui 

 
5 “Licensing Agreements”, https://www.inc.com/encyclopedia/licensing-agreements.html , 
Diakses pada 5 April 2020 

https://www.inc.com/encyclopedia/licensing-agreements.html
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perjanjian lisensi. Kewajiban pencatatan tersebut adalah syarat yang harus dipenuhi 

ketika suatu perjanjian lisensi ingin diberlakukan kepada pihak ketiga yang 

berkepentingan. Sebab tanpa pencatatan perjanjian tersebut belum dapat mengikat 

pihak ketiga. Disebutkan dalam Pasal 83 ayat 4 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa 

pencatatan Perjanjian Lisensi tidak mengikat pihak ketiga apabila belum dicatatkan. 

Peraturan mengenai tata cara pencatatan baru dikeluarkan pada tahun 2018 

yaitu  PP No.36/2018 yang berisi tentang...., disertai dengan tahap-tahap 

pencatatannya. Pasal 15 ayat 4 PP No.36/2018 menyebutkan secara jelas bahwa 

"Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dan tidak diumumkan tidak berakibat 

hukum pada pihak ketiga" yang dapat diartikan apabila perjanjian lisensi belum 

diumumkan dan dicatatkan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada 

pihak ketiga. 

Namun, dalam kenyataannya yang menjadi permasalahan hukumnya adalah 

di tahap mana atau kapan beralihnya hak cipta atau perjanjian lisensi memiliki 

kekuatan mengikat bagi pihak ketiga. Ketentuan diatas dengan jelas menerangkan 

bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan, dan apabila belum dicatatkan belum 

dapat mengikat pihak ketiga. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang 

disebabkan karena Undang-Undang belum memberi penjelasan secara cukup 

terhadap status hukum dari perjanjian lisensi yang masih dalam proses pencatatan. 

Hal ini disebutkan dalam Pasal 64 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Pencatatan 

Ciptaan dan Produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak 

cipta dan Hak Terkait.” Hal ini dapat dimaknai bahwa pencatatan bukan merupakan 
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suatu keharusan karena bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta 

atau Hak Terkait. Sehingga terdapat kerancuan antara Pasal 83 UU Hak Cipta, 

dengan Pasal 64 ayat 2 UU Hak Cipta. 

Selain itu dalam  kenyataannya masih banyak pihak yang belum mengerti 

tentang izin atas penayangan karya siaran tersebut, seperti yang telah disebutkan 

Pasal 25 ayat 3 UU Hak Cipta. Permasalahan yang terjadi adalah para pihak yang 

menyelenggarakan kegiatan nonton bareng (nonbar) , ataupun menayangkan siaran 

piala dunia ditempat umum tidak meminta izin terlebih dahulu, padahal hal tersebut 

adalah penggunaan karya ciptaan untuk tujuan komersial, karena pemilik tempat 

tersebut mendapat keuntungan secara ekonomis karena bertambahnya jumlah 

pengunjung, sehingga melanggar hak ekonomi dari Pencipta. Dapat dilihat dari 

kutipan berita berikut, Selama penyelenggaraan Piala Dunia 2014, PT. Nonbar atau 

PT. ISM telah menggugat sedikitnya 7 hotel di Denpasar, Bali karena dianggap 

melanggar dengan menayangkan piala dunia dalam bentuk komersial, seperti 

nonton bareng di hotel-hotel ataupun nonton bareng di restaurant.”6  

Penulis dalam melakukan penulisan ini ingin menggunakan putusan 

10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga.SBY.  Pihak-pihak yang bersengketa dalam 

Kasus ini adalah PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) melawan PT. Bali Giri 

Kencana. Pada dasarnya Kepemilikan hak siar atas tayangan Piala Dunia sendiri 

untuk wilayah Indonesia telah beralih kepada PT. Inter Sport Marketing. PT Inter 

 
6 Gede Nadi Jaya, “Gelar Nonton Bareng PD 2014 ilegal 7 Hotel di Bali Digugat”,  merdeka.com, 

https://www.merdeka.com/peristiwa/gelar-nont on-bareng-pd-2014-ilegal-7-hotel-di-bali 

digugat.html , diakes pada 29 April 2020. 

https://www.merdeka.com/peristiwa/gelar-nont%20on-bareng-pd-2014-ilegal-7-hotel-di-bali%20digugat.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/gelar-nont%20on-bareng-pd-2014-ilegal-7-hotel-di-bali%20digugat.html
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Sport Marketing telah mengadakan Perjanjian Lisensi yang disebutkan bahwa FIFA 

memberikan hak-hak media yang berupa Hak-hak televisi, Hak-hak Radio, internet, 

dan masih banyak lagi kepada PT. Inter Sport Marketing, dan untuk sebaliknya PT. 

Inter Sport Marketing akan membayar uang royalty. Pengertian dari royalty sendiri 

disebutkan dalam Pasal 1 angka 21, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak 

Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau 

pemilik hak terkait. 7Kemudian bahwa PT. Inter Sports Marketing telah 

memberikan tayangan free to air  antara lain ANTV dan TV ONE , dan tayangan 

berbayar adalah K-Vision dan VIVA Sky Internet. Sedangkan untuk Koordinator 

untuk penayangan di area komersil atau kegiatan komersil diserahkan kepada PT. 

NONBAR . PT Inter Sport Marketing telah menunjuk serta memberi Kuasa kepada 

PT Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan tanggal 12 November 2013, dan telah 

diperbaharui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014, tanggal 10 

Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak 

eklusif di wilayah Republik Indonesia, yang mana karena eklusifitas ini tidak ada 

pihak lain termasuk para Broadcaster yang memiliki hak untuk (namun tidak 

terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala 

Dunia Brazil 2014 secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat 

komersial (Hotel, Mall, Gedung ,Pertemuan, Restorant, Kafe dan atau tempat-

tempat berkumpulnya masyarakat lainnya). Sejatinya penayangan siaran piala 

dunia di area-area privat diperbolehkan, karena tayangan Piala Dunia tersebut dapat 

ditangkap oleh antena normal, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat 

 
7 Pasal 1 Angka 21 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 
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Indonesia. Tetapi untuk area komersil yang bagaimana dimaksud dengan Area-area 

seperti Kafe, Hotel, dan tempat-tempat umum yang dimana pemilik tempat akan 

mendapat keuntungan secara ekonomi karena adanya Piala Dunia yang 

menyebabkan jumlah pengunjung meningkat karena selalu terdapat acara nonton 

bareng (nonbar). Pihak-pihak yang ingin menayangkan tayangan Piala Dunia 

diarea-area komersil wajib meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Inter Sport 

Marketing melalui PT NONBAR. 

FIFA adalah pencipta karena Piala Dunia merupakan acara sepak bola yang 

diatur dan diselenggarakan oleh FIFA. Sedangkan PT. Inter Sport Marketing adalah 

pihak yang memegang lisensi untuk menayangkan acara Piala Dunia untuk wilayah 

satu Indonesia yang didasari dengan Perjanjian Lisensi yang mengalihkan hak siar 

atas penayangan Piala Dunia untuk satu wilayah Indonesia,  yang berakibat setiap 

pihak yang ingin melakukan penayangan siaran Piala Dunia 2014 di wilayah 

Indonesia harus terlebih dahulu meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta untuk 

wilayah Indonesia yakni PT. Inter Sport Marketing .Setiap pihak yang ingin 

melakukan penayangan yang dimana pemilik tempat tersebut mendapat keuntungan 

secara ekonomi, wajib meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Nonbar.,  

Ditambah lagi, terdapatnya ketidakjelasan mengenai kapan kekuatan hukum 

perjanjian lisensi tersebut dapat mengikat pihak ketiga. Hal ini diperkuat dengan 

dikeluarkan surat dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 

HAKI.2 HI.01.04-39 pada tanggal 6 April 2015, tentang Pencatatan Perjanjian 

Lisensi antara PT. ISM dan FIFA, dimana dalam surat tersebut disebutkan demikian 
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"... menindaklanjuti surat nomor 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014 tentang Permohonan 

Pencatatan Perjanjian Lisensi antara PT. ISM dan FIFA Direktorat Jendral Hak 

Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa permohonan dari PT. Inter Sport 

Marketing belum dapat dilakukan karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang 

mengatur mengenai Tata Cara Pencatatan Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 

83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta.  

Penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai  Pasal 83 Undang-Undang 

Hak Cipta dan Pasal 15 Ayat 4 PP No.36/2018. Berangkat dari ketidakjelasan status 

kekuatan hukum dari perjanjian lisensi yang masih dalam proses pendaftaran, 

penulis ingin membahas mengenai kapan beralihnya hak cipta atau hak terkait 

melalui perjanjian lisensi, dan kapan perjanjian tersebut memiliki kekuatan 

mengikat bagi pihak ketiga, dikaitkan dengan studi kasus dan juga pertimbangan 

hakim. Disisi lain, penulis menilai  perlu adanya perlindungan hukum bagi para 

pihak yang telah memiliki itikad baik untuk mendaftar, sedang dalam proses 

pencatatan, tetapi belum tercatat. Karena pada dasarnya undang-undang belum 

memberikan penjelasan yang cukup yang mengakibatkan masih terdapat celah 

hukum, apabila ada pihak ketiga yang melanggar ketentuan perjanjian lisensi yang 

telah diperjanjikan dan disepakati oleh para pihak ,namun belum selesai didaftarkan 

di Kementrian. Berangkat dari permasalahan hukum tersebut, penulis akan menulis 

skripsi dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Hak Siar yang Masih 

Dalam Proses Pencatatan” , berdasarkan analisis atas Putusan 10/HKI.HAK 

CIPTA/2016/PN.Niaga.SBY.) 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.     Bagaimana pengaturan hukum positif yang berlaku mengenai Perjanjian 

Lisensi? 

2.     Bagaimana akibat hukum dari Perjanjian Lisensi bagi Pihak yang 

bersangkutan, dan Pihak ketiga, apa bila Perjanjian tersebut masih dalam proses 

pencatatan berdasarkan Studi Kasus 10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga.SBY.) 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.  Untuk memahami peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku yang 

berhubungan dengan Perjanjian Lisensi. 

2. Untuk memahami akibat hukum dari Perjanjian Lisensi bagi pihak yang 

bersangkutan, dan Pihak ketiga? 

 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis:  

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap bidang HKI khususnya Hak Cipta. 
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b. Memberikan bantuan yang berupa pemikiran tersebut bagi peneliti lain yang 

sedang melakukan penelitian di bidang HKI. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya bagi pembaca tentang perbuatan 

melawan hukum.  

b. Memberikan penjelasan kepada para pihak yang membutuhkan informasi terkait 

perjanjian lisensi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan dari skripsi penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang 

mana antara bab yang satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang erat, sebagai 

berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Penulis akan menguraikan mengenai beberapa hal diantaranya adalah latar 

belakang penulisan skripsi ini yakni mengenai latar belakang permasalahan yang 

akan diteliti lebih lanjut oleh penulis. Selanjutnya pada bab ini penulis juga 

menuliskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II penulis menjelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan 

dengan permasalahan yang penulis angkat untuk menjadi dasar dalam melakukan 

Analisa pada bab IV. Selanjutnya pada bab ini akan menjelaskan mengenai 

berbagai teori tentang Penyiaran yang ada di Indonesia. Selanjutnya penulis akan 

membahas mengenai peranan Undang - Undang Penyiaran dan Hak Cipta 

berdasarkan fungsi dan tugasnya dalam menegakan perkara HaKI di Indonesia. 

Serta juga menjelaskan mengenai pengaturan mengenai pencatatan hak cipta. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam melakukan penelitian ini, yakni dengan menggunakan prosedur 

pengumpulan data penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan metode 

pendekatan hukum normatif dalam penulisan penelitian ini, yakni dengan 

menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan terhadap masalah 

hukum yang ada. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian dan 

analisa kasus yang didasari dengan teori-teori sebagaimana tercantum dalam bab ii 

tinjauan pustaka, dan bahan kajian lainya yang digunakan sebagai bahan acuan 

dalam menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua. Dimana dalam bab ini 
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penulis akan membahas mengenai bentuk-bentuk hak siar apa saja yang dapat 

dikategorikan sebagai PMH dan analisis Putusan dengan nomor register perkara 

10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga.SBY. 

 

BAB V KESIMPULAN 

 Dalam bab ini, penulis akan menkonklusikan seluruh bahasan dan intisari 

yang dijelaskan dalam skripsi ini terkait pembahasan rumusan masalah pertama dan 

kedua, juga harapan penulis dalam memberikan saran kepada para pembaca 

dikemudian hari untuk dapat menggunakan ilmu yang penulis rangkum dalam 

tulisan skripsi ini. 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum 

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran 

yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan 

hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya 

suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum 

melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah 


