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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
 

Bismillhirrohmanirrohim - Pertama kalinya, saya 
mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana atas hidayah, 
inayah dan maunah-Nya, saya diberikan kemurahan rezeki berupa 
kesehatan jiwa dan raga, sehingga saya dapat menyelaikan untuk 
menghasilkan karya  penulisan buku seri mini ini untuk kepentingan 
dakwah ilmu pengetahuan untuk umat dalam rangka untuk mengisi 
tahalli (perbuatan baik di dalam jiwa) agar jiwa tertuntun atas 
petunjuk dan keridhaan Allah. Yang kedua kalinya, shalawat serta 
salam saya pAnjatkan ke hadirat Kanjeng Nabi Besar Muhammad 
SAW salah satu nabi akhir zaman sebagai nabi pemberi syafaat 
kepada para umat muslim di dunia dan seluruh pengikutnya di 
yaumulqiyamah kelak. Ketiga kalinya, di dalam buku edisi ke lima ini, 
penulis terilhami ketika melihat fonomena pelanggaran hak cipta di 
aplikasi-aplikasi berbayar dan konten-konten media sosial lainnya, 
yang berkembang secara liar dan tak terkontrol. Perasaan prihatin 
atas fonomena itu, ditambah mendengar langsung beberapa puluhan 
pencipta dan musisi serta pemegang hak terkait di Indonesia banyak 
mengeluhkan aksi black youtuber Indonesia dan luar negeri secara 
bebas, para kreator youtube tanpa malu-malu dan pura pura tak 
tahu UUHC mengunakan hak cipta milik pencipta dan pelaku 
perrtunjukan secara bebas. Sehingga para pencipta teriak mencari 
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keadilan, berusaha untuk satu persatu melakukan somasi, 
peringatan kepada para black youtuber Indonesia dan luar negeri.   

Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, di mana 
hak cipta dapat dialihkan hak ekonominya melalui perjanjian lisensi 
tertulis. Karena, hak cipta merupakan bentuk benda bergerak tak 
berwujud dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, secara 
hukum hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud yang 
menjadi hak milik pencipta secara privat atau pribadi dan pemegang 
hak cipta. Oleh sebab itu, dapat dikatakan jika ada orang lain 
mengunakan ciptaan milik pencipta dan pemegang hak cipta 
digunakan pihak ketiga dengan tujuan komersial atau nonkomersial 
yang diumumkan dan dikomunikasikan kepada publik melalui sarana 
sistem elektronik tanpa izin dapat dikatakan sebagai tindak pidana 
pelanggaran hak cipta atau pencurian “maling” benda bergerak tidak 
berwujud milik pencipta melangar norma agama, norma kesusilaan, 
norma sopan santun dan norma hukum poitif. Lihat penjelasan Pasal 
55 Ayat (1,2,3 dan 4 ) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, di 
mana atas hasil verifikasi Menteri Hukum dan HAM RI Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika RI dapat menjatuhkan sanksi penutupan seluruh 
konten pelangaran hak cipta sehingga sistem elektronik tidak dapat 
diakses.  

Tindakan pencurian atau “maling”  secara sengaja atau tidak 
sengaja tetap diancam dengan pidana. Tidak dapat dijadikan alasan 
pihak ketiga untuk tidak mengetahui hukum hak cipta, karena 
masyarakat terikat dengan asas fiksi hukum  presumption iures de 
iure (semua orang tahu hukum) sebagaimana di atur di dalam Pasal 
81 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Sehingga alasan ketidaktahuan mengenai 
hukum tidak dapat dijadikan alasan seseorang yang melakukan 
tindak pidana pelanggaran atau kejahatan tidak dapat membebaskan 
diri dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non excusat). Penegakan 
hukum pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat berdiri 
sendiri dalam menangulangi tindak pidana pelanggaran pidana cover 
lagu dan musik, mendistribusikan, mangaransemen produk musik 
dan lagu milik pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
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pertunjukan tanpa lisensi/izin akan mendapat empat sanksi pidana, 
yaitu pidana hak cipta, pidana korupsi, pidana perpajakan dan atau 
sanksi hukuman ganti rugi secara perdata. Penulis memberi nama 
stigma terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran cover lagu dan 
musik yang there is no license (tidak memiliki perjanjian lisensi) 
adalah sebagai corporate and individual black youtuber (korporasi 
dan individual para youtuber hitam).  

Selanjutnya sanksi pidana bagi para pelaku pembajakan, 
pengcover lagu, pengaransemen ulang musik tanpa izin pemegang 
hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan akan mendapat sanksi 
pidana sebagaimana diatur  di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (1) “Setiap Orang yang 
dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Setiap orang yang 
dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak 
cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c; penerjemahan ciptaan, 
huruf d; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranformasian 
ciptaan, huruf f; pertunjukan ciptaan, dan/atau huruf h; komunikasi 
ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Setiap 
Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pascal 9 ayat (1) huruf a: penerbitan 
ciptaan, huruf b; pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf 
e; pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan/atau huruf g; 
pengumuman ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat 
(4), ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah). Hal ini agar menjadi perhatian para pelaku tindak pidana 
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pembajakan dan cover lagu dan musik tanpa izin baik di Indonesia 
maupun dari luar negeri.  

Hukum harus ditegakkan secara adil, dan perangkat hukum 
harus memahami hal itu dan tidak melakukan diskriminasi hukum 
dalam penuntasan tindak pidana hak cipta di Indonesia. Perlu 
pemahaman yang kompak dan satu paradigma, agar sudut pandang 
proses implementasi peng-aplikasian UUHC bisa berjalan baik tertib 
adil dan dapat mensejahterakan pencipta, pemegang hak cipta, hak 
terkait dan pelaku pertunjukan di Indonesia. Sebagai referensi dalam 
penegakkan hukum diluar UUHC, maka UU yang relevan dapat 
digunakan untuk mempidanakan para pembajak individual maupun 
korporasi yang mengandakan secara fisik dan pengandaan 
mengumumkan, mendistribusikan dan mengkomunikasikan kepada 
publik secara digital materi fonogram-fonogram atau fiksasi hak 
cipta juga terhadap  black youtuber korporasi maupun individual  
dapat mengunakan perangkat  UU PNBP, UU Tipikor dan UU 
Perpajakan untuk menjerat para pelaku kriminal hak cipta di 
Indonesia baik yang datang dari pihak ketiga atau pejabat yang 
menyalahgunakan jabatannya untuk mencari keuntungan sendiri 
dalam ruang lingkup pidana hak kekayaan intelektual. .  

 
Jakarta, 1 Juli 2020 
Penulis, 
 
 
Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H. M.H 
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PRAKATA 
 
 
  

Namo Buddaya—Saya secara pribadi mengucapkan banyak 
terimakasih kepada Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., yang 
merupakan pakar Hukum Pidana Ekonomi dan Hak Kekayaan 
Intelektual Indonesia dari Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Metro. Doktor Edi (selama ini saya mengenal 
dengan nama artisnya Eddy Law) di mana telah menjadi artis di 
Nagaswara sejak lama dan sudah menyanyikan lima single lagu yang 
diproduksi oleh Nagaswara. Selain beryanyi, Eddy Law juga seorang 
pencipta lagu dan musisi, sehingga pencapaian tertinggi pendidikan 
doktoral di Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, menjadi 
titik akhir pendidikan tinggi yang dijalaninya dengan penuh tekad, 
kesabaran, ulet dan berdedikasi tinggi.  

Saya sebagai producer CEO Nagaswara, tentunya 
mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi selama ini, 
membantu Nagaswara selama lima tahun terakhir, untuk memerangi 
tindak pidana pembajakan hak cipta di Indonesia. Nama Eddy Law, 
di kancah para musisi dan pencipta lagu cukup dikenal, karena 
sudah banyak kasus-kasus yang melibatkan korban pencipta dan 
musisi dan pelaku pertunjukan dibelanya, karena Eddy Law juga 
salah seorang pengacara ternama di Indonesia. Harapan saya 
selanjutnya, Eddy Law dapat melanjutkan jenjang berikutnnya untuk 
menjadi guru besar (profesor) ke depan, dengan bermodal ilmu 
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pengetahuan di bidang Hukum Pidana Ekonomi dan Hak Kekayaan 
Inteletual.  

Untuk penangan kasus Hak Cipta, memerlukan SDM yang 
handal dan bersifat khusus, perlu keahlian dalam berperkara. 
Karena, tidak semua aparat penegak hukum mengetahui regulasi 
UUHC secara baik dan benar dalam penarapan hukumnya di 
lapangan. Nagaswara, selalu menjadi gerbang terdepan memerangi 
tindak pidana pembajakan, dengan didampinggi Eddy Law, harapan 
saya ke depan angka tindak pidana pembajakan dan cover lagu tanpa 
izin dapat tuntas, khususnya untuk mengawal produk-produk hak 
cipta di lingkup Nagaswara. Oleh sebab itu, melalui seminar-seminar 
hukum, seluruh artis Nagaswara akan dilakukan pembinaan hukum 
agar tidak melakukan tindak pidana di ruang lingkup perusahaan di 
mana dia dinaungi. Karena ketidaktahuan soal hukum, maka ada 
sebagain artis yang menyimpang dengan melakukan dan 
memposisikan sebagai pelanggar hak cipta. Oleh sebeb itu, 
Nagaswara akan terus melakukan pembinaan dengan baik kepada 
seluruh artis, agar dapat memahami UUHC secara baik dan benar 
dan dapat bersosilisasi kepada para black youtuber mungkin ada 
yang dikenal dari kalangan artis, agar dapat memahami UUHC.   

Selanjutnya, saya mencoba untuk memberikan catatan kritis 
dalam pelaksanaan UUHC selama ini. Bahwa ada masalah-masalah 
teknis dalam implementasi UUHC terkait dua masalah pokok, yaitu: 
Masalah pertama, terdapat kelemahan dalam implementasi 
penjatuhan sanksi ketentuan pidana di dalam undang-undang hak 
cipta terkait masalah yuridis dalam perumusan ketentuan hukum 
pidana (penal policy). Masalah yang kedua adalah harus ada 
pemahaman di kalangan pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan dalam pengoperasionalan penegkakan hukum dengan 
sarana  undang-undang lain di luar undang-undang hak cipta yang 
relevan dan dapat digunakan sebagai upaya perlindungan hukum 
dan kepastian hukum yaitu penerapan undang-undang tindak 
pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana perpajakan. Oleh 
sebab itu, saya menyimpulkan untuk menjamin rasa keadilan dan 
kepastian hukum pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan yang akan datang, maka harus dilakukan reformulasi 
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ketentuan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang  No 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta yang mengalami masalah yuridis.  

Dan, dalam fase transisi terhadap penerapan ketentuan sanksi 
pidana di dalam undang-undang hak cipta, selain merujuk pada 
Pasal 94 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebagai 
implementasi Pasal 94 maka sangat relevan pengunaan Undang- 
Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 
Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai subyek hukumnnya dari sisi 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penggelapan PNPB 
yang bisa saja dilakukan oleh pejabat negara berkompeten. Undang-
Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara 
Perpajakan obyek hukumnnya dapat dilihat dari sisi tidak 
dibayarkannya uang daftar perjanjian lisensi sebagai Penerimaan 
Negara Bukan Pajak ke kas negara merujuk Pasal 94, oleh para 
pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta di dunia merujuk Pasal 2 
huruf b dan c angka 1 dan 2 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta.   

Demikian prakata dari saya, semoga buku mini seri tentang 
hak cipta ini dapat dijadikan bahan bacaan dan ilmu pengetahuan 
bagi seluruh artis Nagaswara dan seluruh karyawan dan musisi yang 
berada di lingkup Nagaswara dan dapat juga untuk artis di luar 
Nagaswara sebagai sarana pengembangan dan pemahaman ilmu 
pengetahuan bidang hak cipta.  

Semoga penulis buku ini, yaitu saudara Dr. Edi Ribut Harwanto 
S.H., MH., mendapatkan pahala dan kebajikan dari Tuhan, yang telah 
memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada para pekerja seni 
di Indonesia dan buku yang ditulis ini sangat bermanfaat untuk 
mencerdaskan dan membuka khazanah ilmu pengetahuan baru 
dalam ruang lingkup UUHC dan segala polemik-polemik 
permasalahnnya antara pelaku seni dengan pelaku kriminal hak 
cipta dan pelaku seni dengan aparat penegak hukumnya.   

Buku ini sangat bermanfaat karena berisi tentang rangkuman 
dan pemikiran dari hasil penelitian ilmiah yang telah teruji dan 
dibahas secara akademik oleh para pakar-pakar hukum pidana dan 
pakar hukum hak kekayaan intelektual di Program Doktor Ilmu 
Hukum Undip Semarang. Sehingga pemaparan kajian hukum terkait 
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masalah hak cipta di dalam buku ini keilmuan bidang hukum tidak 
diragukan lagi dan sangat berguna bagi saya sendiri, producer 
fonogram secara khusus dan para pekerja seni pada umumnya untuk 
menambah pengetahuan dan pembahruan hukumnnya dalam UUHC 
di Indonesia.  

 
Jakarta, 1 Juli 2020  
CEO Nagaswara, 
 
 
 
Rahayu Kertawiguna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiiiEdi Ribut Harwanto

masalah hak cipta di dalam buku ini keilmuan bidang hukum tidak 
diragukan lagi dan sangat berguna bagi saya sendiri, producer 
fonogram secara khusus dan para pekerja seni pada umumnya untuk 
menambah pengetahuan dan pembahruan hukumnnya dalam UUHC 
di Indonesia.  

 
Jakarta, 1 Juli 2020  
CEO Nagaswara, 
 
 
 
Rahayu Kertawiguna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DAFTAR ISI 
 
 
 
KATA PENGANTAR  ....................................................................................  v 
PRAKATA  ......................................................................................................  ix 
DAFTAR ISI  ..................................................................................................  xiii 
DAFTAR TABEL  ...........................................................................................  xvi 
GLOSARI  .......................................................................................................  xvii 
DAFTAR SINGKATAN  ...............................................................................  xxiv 
 
BAB I  
IDENTIFIKASI MASALAH UUHC DI INDONESIA  ...........................  1 
A. Definisi Hak Cipta Menurut UUHC   ..............................................  1 
B. Sanksi Terhadap Black Youtuber Individual dan Black 

Youtuber Corporation  ..............................................................................  2 
 
BAB II 
TELAAH YURIDIS MASALAH  IMPLEMENTASI UUHC   ...............  4 
A. Masalah-Masalah Pokok dalam Implementasi UUHC yang 

Melingkupinnya  .................................................................................  4 
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pembayaran 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Kelalaian 
Pembayaran Pajak Pengahasilan Pribadi Maupun Korporasi 
Bagi Para Black Youtuber   ................................................................  7 

 



xiv Academic Criticism

C. Pembajakan dan Cover Lagu dan Musik Tanpa izin atau 
Lisensi Dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Masuk Unsur 
Pelanggaran Pidana Hak Cipta yang Dapat di Hukum Pidana 
Penjara dan Hukuman Ganti Rugi Secara Pidana Maupun 
Ganti Rugi Perdata di Penngadilan Nengeri Niaga  ....................  18 

D. Pembajakan, Penggandaan Meteri Hak Cipta Cover Lagu dan 
Musik Tanpa Izin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, Pelaku 
Pertunjukan Melanggar Norma Agama dan Norma Hukum 
Positif    .................................................................................................  22 

E. Pembatasan Hak Cipta yang Tidak Masuk dalam Pelanggaran 
Hak Cipta Menurut UUHC Perlu Dipahami Para Black 
Youtuber Indonesia dan Black Youtuber Dunia  ...........................  26 

F. Tiga Jenis dan Kelompok Youtuber Dalam Negeri dan 
Youtuber Luar Negeri  .......................................................................  28 

G. Masalah Yuridis Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi UUHC yang 
Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran 
Hak Cipta di Indonesia  .....................................................................  29 

H. Reformulasi Ketentuan Pidana Tambahan Terhadap 
Korporasi Dalam UUHC Melalui Upaya Hukum Yudicial 
Reviw Ke Mahkamah Konstitusi RI Atau Eksecutive Review 
Melalui Lembaga Eksekutif dan Legislatif  ....................................  35 

 
BAB III 
MENELAAH PIDANA PENYERTAAN DALAM KUHP 
TERHADAP YOUTUBE DAN PARA KREATOR BLACK 
YOUTUBER  ...................................................................................................  39 
A. Keberlakukan Regulasi di Internal Youtube Terhadap Para 

Kreator Black Youtuber Wajib Tunduk dan Patuh dengan 
Ketentuan Pidana di Dalam UUHC Indonesia  .............................  39 

B. Regulasi Adsense dan Monetisasi Youtube Terhadap Black 
Youtuber Ditinjau dari Aspek Ketentuan Hukum Pidana 
Pelanggaran Hak Cipta  .....................................................................  46 

 
 



xvEdi Ribut Harwanto

C. Pembajakan dan Cover Lagu dan Musik Tanpa izin atau 
Lisensi Dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Masuk Unsur 
Pelanggaran Pidana Hak Cipta yang Dapat di Hukum Pidana 
Penjara dan Hukuman Ganti Rugi Secara Pidana Maupun 
Ganti Rugi Perdata di Penngadilan Nengeri Niaga  ....................  18 

D. Pembajakan, Penggandaan Meteri Hak Cipta Cover Lagu dan 
Musik Tanpa Izin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, Pelaku 
Pertunjukan Melanggar Norma Agama dan Norma Hukum 
Positif    .................................................................................................  22 

E. Pembatasan Hak Cipta yang Tidak Masuk dalam Pelanggaran 
Hak Cipta Menurut UUHC Perlu Dipahami Para Black 
Youtuber Indonesia dan Black Youtuber Dunia  ...........................  26 

F. Tiga Jenis dan Kelompok Youtuber Dalam Negeri dan 
Youtuber Luar Negeri  .......................................................................  28 

G. Masalah Yuridis Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi UUHC yang 
Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran 
Hak Cipta di Indonesia  .....................................................................  29 

H. Reformulasi Ketentuan Pidana Tambahan Terhadap 
Korporasi Dalam UUHC Melalui Upaya Hukum Yudicial 
Reviw Ke Mahkamah Konstitusi RI Atau Eksecutive Review 
Melalui Lembaga Eksekutif dan Legislatif  ....................................  35 

 
BAB III 
MENELAAH PIDANA PENYERTAAN DALAM KUHP 
TERHADAP YOUTUBE DAN PARA KREATOR BLACK 
YOUTUBER  ...................................................................................................  39 
A. Keberlakukan Regulasi di Internal Youtube Terhadap Para 

Kreator Black Youtuber Wajib Tunduk dan Patuh dengan 
Ketentuan Pidana di Dalam UUHC Indonesia  .............................  39 

B. Regulasi Adsense dan Monetisasi Youtube Terhadap Black 
Youtuber Ditinjau dari Aspek Ketentuan Hukum Pidana 
Pelanggaran Hak Cipta  .....................................................................  46 

 
 

C. Pendekatan Yuridis Menggunakan Sarana Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Alternatif Pencegahan 
Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Pada Aspek 
Pengelapan Pajak PNBP  ...................................................................  49 

 
BAB IV 
SARAN DAN REKOMENDASI  .................................................................  71 
 
DAFTAR PUSTAKA  .....................................................................................  75 
INDEKS  ..........................................................................................................  77 
TENTANG PENULIS   .................................................................................  79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xvi Academic Criticism

 
 
 
 
DAFTAR TABEL 
 
 
 
Tabel 1. Bagan Masalah Wajib Pajak Orang Dalam Negeri ............  12 
Tabel 2.  Tabel Sanksi Pidana Perpajakan   .........................................  13 
Tabel 3.  Daftar Kerugian Industri Musik dan Kerugian Negara 

Tahun 2017 Akibat Pembajakan Hak Cipta   .......................  55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xviiEdi Ribut Harwanto

 
 
 
 
DAFTAR TABEL 
 
 
 
Tabel 1. Bagan Masalah Wajib Pajak Orang Dalam Negeri ............  12 
Tabel 2.  Tabel Sanksi Pidana Perpajakan   .........................................  13 
Tabel 3.  Daftar Kerugian Industri Musik dan Kerugian Negara 

Tahun 2017 Akibat Pembajakan Hak Cipta   .......................  55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GLOSARI 
 
 
 
Analisis  : Penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa (karangan, perbuatan 
dan sebagainya), untuk 
mengetahui keadaan yang 
sebenarnya (sebab-musabab, 
duduk perkaranya dan 
sebagainya).  

Aplikasi : Penerapan, pengunaan atau 
secara istilah aplikasi adalah 
program siap pakai yang dibuat 
untuk melaksanakan suatu fungsi 
bagi pengguna atau aplikasi yang 
lain dan dapat digunakan oleh 
sasaran yang dituju. 

Ciptaan : Setiap hasil karya cipta di bidang 
ilmu pengetahuan, seni, dan 
sastra yang dihasilkan atas 
inspirasi, kemampuan, pikiran, 
imajinasi, kecekatan, 
keterampilan, atau keahlian yang 
diekspresikan dalam bentuk 
nyata. 
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Eksekusi : Pelaksanaan putusan hakim atau 
pelaksanaan hukuman badan 
peradilan 

Fiksasi  : Perekaman suara yang dapat 
didengar, perekaman gambar 
atau keduanya,yang dapat dilihat, 
didengar, digandakan, atau 
dikomunikasikan melalui perangkat 
apapun.  

Fonogram : Fiksasi suara pertunjukan atau 
suara lainnya, atau representasi 
suara, yang tidak termasuk 
bentuk fiksasi yang tergabung 
dalam sinematografi atau ciptaan 
audiovisual lainnya. 

Formulasi : Menyusun komponen dalam 
hubungan atau struktur yang 
tepat, sesuai dengan rumus. 
Secara etimologis rumus adalah 
bentuk bahasa latin yang kecil 
yang berarti bentuk.  

Ganti rugi : Pembayaran sejumlah uang yang 
dibebankan kepada pelaku 
pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta, Pemegang Hak Cipta 
dan/atau pemilik Hak Terkait 
berdasarkan putusan pengadilan 
perkara perdata atau pidana yang 
berkekuatan hukum tetap atas 
kerugian yang diderita Pencipta, 
Pemegang Hak Cipta dan/atau 
pemilik Hak Terkait.  

Implementasi : Pelaksanaan atau penerapan 
suatu tindakan atau pelaksana 
rencana yang telah disusun 
secara cermat dan rinci (matang).    
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perkara perdata atau pidana yang 
berkekuatan hukum tetap atas 
kerugian yang diderita Pencipta, 
Pemegang Hak Cipta dan/atau 
pemilik Hak Terkait.  

Implementasi : Pelaksanaan atau penerapan 
suatu tindakan atau pelaksana 
rencana yang telah disusun 
secara cermat dan rinci (matang).    

Hak Cipta : 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. 

Hukum Pidana  : Bagian dari keseluruhan hukum 
yang berlaku disuatu negara yang 
mengadakan dasar-dasar dan 
mengatur ketentuan tentang 
perbuatan yang tidak boleh 
dilakukan, dilarang yang disertai 
ancaman pidana bagi barang 
siapa yang melakukan. Kapan dan 
dalam hal apa kepada mereka 
yang telah melanggar larangan 
itu dapat dikenakan sanksi pidana 
dan dengan cara bagaimana 
pengenaan pidana itu 
dilaksanakan.    

Hak Terkait : Hak yang berkaitan dengan hak 
cipta yang merupakan hak 
eksklusif  bagi pelaku 
pertunjukan, produser fonogram 
atau lembaga penyiaran. 

Komunikasi  : Pentransmisian suatu Ciptaan, 
pertunjukan, atau Fonogram 
melalui kabel atau media lainnya 
selain Penyiaran sehingga dapat 
diterima oleh publik, termasuk 
penyediaan suatu Ciptaan, 
pertunjukan, atau Fonogram agar 
dapat diakses publik dari tempat 
dan waktu yang dipilihnya. 
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Kuasa : Konsultan kekayaan intelektual, 
atau orang yang mendapat kuasa 
dari Pencipta, Pemegang Hak 
Cipta, atau pemilik Hak Terkait. 

Lembaga Penyiaran  : Penyelenggara Penyiaran, baik 
lembaga Penyiaran publik, 
lembaga Penyiaran swasta, 
lembaga Penyiaran komunitas 
maupun lembaga Penyiaran 
berlangganan yang dalam 
melaksanakan tugas, fungsi, dan 
tanggung jawabnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Lisensi : Izin tertulis yang diberikan oleh 
Pemegang Hak Cipta atau Pemilik 
Hak Terkait kepada pihak lain 
untuk melaksanakan hak 
ekonomi atas Ciptaannya atau 
produk Hak Terkait dengan 
syarat tertentu. 

Lembaga Manajemen Kolektif : Institusi yang berbentuk badan 
hukum nirlaba yang diberi kuasa 
oleh Pencipta, Pemegang Hak 
Cipta, dan/atau pemilik Hak 
Terkait guna mengelola hak 
ekonominya dalam bentuk 
menghimpun dan 
mendistribusikan royalti. 
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Masalah Yuridis : Ketentuan hukum yang 
seharusnya diatur dengan jelas 
namun tidak diatur di dalam 
KUHP maupun Undang-undang. 
Sehingga dalam pelaksanaan 
ketentuan tersebut terdapat 
perbedaan antara hakim dan 
aparat yang satu dengan yang 
lainya.  

Pemegang Hak Cipta : Pencipta sebagai pemilik Hak 
Cipta, pihak yang menerima hak 
tersebut secara sah dari 
Pencipta, atau pihak lain yang 
menerima lebih lanjut hak dari 
pihak yang menerima hak 
tersebut secara sah. 

Pelaku Pertunjukan : Seorang atau beberapa orang 
yang secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama menampilkan dan 
mempertunjukkan suatu Ciptaan. 

Produser Fonogram : Orang atau badan hukum yang 
pertama kali merekam dan 
memiliki tanggung jawab untuk 
melaksanakan perekaman suara 
atau perekaman bunyi, baik 
perekaman pertunjukan maupun 
perekaman suara atau bunyi lain. 

Program Komputer : Seperangkat instruksi yang 
diekspresikan dalam bentuk 
bahasa, kode, skema, atau dalam 
bentuk apapun yang ditujukan 
agarkomputer bekerja melakukan 
fungsi tertentu atau untuk 
mencapai hasil terten tu. 
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Potret : Karya fotografi dengan objek 
manusia. 

Pengumuman : Pembacaan, penyiaran, pameran, 
suatu ciptaan dengan 
menggunakan alat apapun baik 
elektronik atau non elektronik 
atau melakukan dengan cara 
apapun sehingga suatu ciptaan 
dapat dibaca, didengar, atau 
dilihat orang lain. 

Penggandaan : Proses, perbuatan, atau cara 
menggandakan satu salinan 
Ciptaan dan/atau fonogram atau 
lebih dengan cara dan dalam 
bentuk apapun, secara permanen 
atau sementara. 

Penyiaran : Pentransmisian suatu Ciptaan 
atau produk Hak Terkait tanpa 
kabel sehingga dapat diterima 
oleh semua orang di lokasi yang 
jauh dari tempat transmisi 
berasal. 

Tindak Pidana : Perbuatan yang melangar 
ketentuan hukum pidana, 
meterial dalam undang-undang, 
yang mengatur hukum pidana, 
perbuatan mana bertentangan 
dengan undang-undang itu yang 
dilakukan dengan sengaja oleh 
orang yang dapat diminta 
pertangungjawaban atas 
perbuatannya itu.  

Pendistribusian : Penjualan, pengedaran, danjatau 
penyebaran Ciptaan dan/atau 
produk Hak Terkait. 
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perbuatannya itu.  

Pendistribusian : Penjualan, pengedaran, danjatau 
penyebaran Ciptaan dan/atau 
produk Hak Terkait. 

Permohonan : permohonan pencatatan Ciptaan 
oleh pemohon kepada Menteri. 

Penggunaan Secara Komersial : Pemanfaatan Ciptaan dan/atau 
produk Hak Terkait dengan 
tujuan untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi dari 
berbagai sumber atau berbayar. 

Pembajakan  : Penggandaan Ciptaan dan/atau 
produk Hak Terkait secara tidak 
sah dan pendistribusian barang 
hasil penggandaan dimaksud 
secara luas untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi. 

Penggunaan Secara Komersial : Pemanfaatan Ciptaan dan/ atau 
produk Hak Terkait dengan 
tujuan untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi dari 
berbagai sumber atau berbayar. 

Pencipta : Seorang atau beberapa orang 
yang secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama menghasilkan 
suatu ciptaan yang bersifat khas 
dan pribadi. 

Orang : Orang perseorangan atau badan 
hukum. 

Royalti : Imbalan atas pemanfaatan Hak 
Ekonomi suatu Ciptaan atau 
Produk Hak Terkait yang 
diterima oleh pencipta atau 
pemilik hak terkait.  
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DAFTAR SINGKATAN KATA 
 
 
 
ASIRI  :  Asosiasi Industri Rekaman Indonesia 
APBN :  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
APH :  Aparat Penegak Hukum  
ASIRINDO :  PT AS Industri Rekaman Indonesia  
ARDI :  Anugrah Royalti Dangdut Indonesia 
DPR :  Dewan Perwakilan Rakyat  
DJKI :  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
KPK  :  Komisi Pemberantasan Korupsi 
KP3R : Koordinator Penarikan Perhimpunan 

Pendistribusian  Royalti 
KCI :  Karya Cipta Indonesia 
KUHP :  Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
KUHAP :  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
LMKN :  Lembaga Manajemen Kelektif  Nasional  
LMK : Lembaga Managemen Kolektif 
MPR :  Majelis Permusyawaratan Rakyat 
MP :  Mediasi Penal 
MK :  Mahkamah Konsitusi 
MABES :  Markas Besar 
MA :  Mahkamah Agung  
PAPPRI : Persatuan Artis Penyanyi dan Pemusik 

Indonesia 
Pengadilan Tipikor  :  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
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BAB I 
 
IDENTIFIKASI MASALAH UUHC DI 
INDONESIA  
 
 
 
A. Definisi Hak Cipta Menurut UUHC  

Definisi Hak Cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang 
Hak Cipta (UUHC) adalah merupakan benda bergerak tidak 
berwujud, di mana hak cipta dapat dialihkan hak ekonominya 
melalui perjanjian lisensi tertulis. Karena, hak cipta merupakan 
bentuk benda bergerak tak berwujud dan dapat dijadikan sebagai 
objek jaminan fidusia, secara hukum hak cipta merupakan benda 
bergerak tak berwujud yang menjadi hak milik pencipta secara 
privat atau pribadi dan pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, dapat 
dikatakan jika ada orang lain mengunakan ciptaan milik pencipta 
dan pemegang hak cipta digunakan pihak ketiga dengan tujuan 
komersial atau nonkomersial yang diumumkan dan dikomunikasikan 
kepada publik melalui sarana sistem elektronik tanpa izin dapat 
dikatakan sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta atau 
pencurian “maling” benda bergerak tidak berwujud milik pencipta 
melangar norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun dan 
norma hukum poitif. Lihat penjelasan Pasal 55 Ayat (1,2,3 dan 4 ) UU 
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Intelektual (DJKI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 
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Tindakan pencurian atau “maling” secara sengaja atau tidak 
sengaja tetap diancam dengan pidana. Tidak dapat dijadikan alasan 
pihak ketiga untuk tidak mengetahui hukum hak cipta, karena 
masyarakat terikat dengan asas fiksi hukum  presumption iures de 
iure (semua orang tau hukum) sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 
UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Sehingga alasan ketidak tahuan mengenai hukum tidak 
dapat dijadikan alasan seseorang yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran atau kejahatan tidak dapat membebaskan diri dari 
tuntutan hukum (ignorantia jurist non excusat). Penegakan hukum 
pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta  tidak dapat berdiri sendiri 
dalam menangulangi tindak pidana pelanggaran pidana cover lagu 
dan musik, mendistribusikan, mangarasmemen produk musik dan 
lagu milik pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan tanpa lisensi/izin akan mendapat empat sanksi pidana, 
yaitu pidana hak cipta, pidana korupsi, pidana perpajakan dan atau 
sanksi hukuman ganti rugi secara perdata.  
 
B. Sanksi Terhadap Black Youtuber Individual dan Black Youtuber 

Corporation  
Penulis memberi nama stigma terhadap pelaku tindak pidana 

pelanggaran cover lagu dan musik yang there is no license (tidak 
memiliki perjanjian lisensi) adalah sebagai corporate and individual 
black youtuber (korporasi dan individual para youtuber hitam). 
Selanjutnya sanksi pidana bagi para pelaku pembajakan, peng-cover 
lagu, pengaransemen ulang musik tanpa izin pemegang hak cipta, 
hak terkait dan pelaku pertunjukan akan mendapat sanksi pidana 
sebagaimana diatur  di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (1) “Setiap Orang yang dengan 
tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Setiap Orang yang dengan tanpa 
hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta 
melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ; penerjemahan ciptaan, 
huruf d ; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranformasian 
ciptaan, huruf f ; pertunjukan ciptaan, dan/atau huruf h; komunikasi 
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ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Setiap 
Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pascal 9 ayat (1) huruf a : penerbitan 
ciptaan, huruf b ; pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya, 
huruf e ; pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan/atau huruf g; 
pengumuman ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat 
(4), ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah). 
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BAB II 
 
TELAAH YURIDIS 
MASALAH IMPLEMENTASI UUHC  
 
 
 
A. Masalah-Masalah Pokok dalam Implementasi UUHC yang 

Melingkupinnya 
Terdapat dua masalah pokok, yaitu: masalah pertama terdapat 

kelemahan dalam implementasi penjatuhan sanksi ketentuan pidana 
koporasi di dalam undang-undang hak cipta terkait masalah yuridis 
dalam perumusan ketentuan hukum pidana (penal policy).  Masalah 
yang kedua adalah harus ada pemahaman di kalangan pencipta, 
pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan dalam 
pengoperasionalan penegakkan hukum dengan sarana  undang-
undang lain di luar undang-undang hak cipta yang relevan dan dapat 
digunakan sebagai upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum 
yaitu dengan penerapan UU Tipikor, UU PNBP dan UU Perpajakan.  

Kajian pendekatan penelitian ini mengunakan pendekatan 
sosio-legal merupakan kajian yang “memadukan” kajian doktrinal 
dengan kajian sosial, pemaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa 
aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa terhadap tindak  
pidana pembajakan, pelanggaran hak moral dan hak ekonomi  hak 
cipta lagu dan musik di Indonesia yang akan datang. Penulisan buku 
ini ber-paradigma postpositivisme yang menjadi basis realitas 
berdasarkan pengalaman, pengamatan peneliti bersikap netral 
terhadap obyek penelitian. Kesimpulan dan saran penulis, untuk 
menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum pencipta, pemegang 
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hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan yang akan datang, 
maka harus dilakukan guna me-reformulasi ketentuan ketentuan 
pidana di dalam Undang-Undang  No 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta yang mengalami masalah yuridis.  

Dalam kesimpulan penulis fase transisi terhadap penerapan 
ketentuan sanksi pidana di dalam undang-undang hak cipta, selaian 
merujuk pada Pasal 94 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 
sebagai implementasi Pasal 94 maka sangat relevan pengunaan 
Undang- Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 
2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU No 9 Tahun 2018 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), jo UU No 17 Tahun 2003 
Tentang Keuangan Negara, jo UU No 36 Tahun 2008 Perubahan 
Keempat Atas Perubahan UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Penghasilan sebagai subyek hukumnnya dari sisi Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
dijelaskan, Pasal 2, “keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 1, meliputi:  
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;  
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;  
c. penerimaan Negara.  

Poin b dan c, merupakan bentuk layanan yang dilakukan oleh 
negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Oleh sebab itu muncul hak dan kewajiban antara masyarakat dan 
negara, dalam hal ini hak dan kewajiban PNBP. Pada sektor kekayaan 
intelektual pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM RI. 
Oleh sebab itu, jika terjadi hilang atau berkurangnya penerimaan 
dan atau pengeluaran keuangan negara, misal pada penerimaan 
negara atau daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak, retribusi, 
penerimaan dari hasil usaha negara atau  hilang atau lebih kecil dari 
yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dari 
dana APBN atau APBD, BUMN atau BUMD, berpotensi menyebabkan 
kerugian negara yang dapat di mintakan pertangung jawaban 
pidanannya kepada subjek hukum perseorangan atau badan hukum 
yang melakukan tindak pidana. Dengan tidak dibayarkanya PNBP 
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oleh pihak ketiga, dalam hal ini perseorangan maupun badan hukum 
yaitu para pelaku tindak pidana pembajakan dan pelanggran hak 
cipta yang dilakukan oleh para pembajak dan black youtuber, maka 
secara langsung telah berpotensi telah merugikan perekonomian 
negara dan keuangan negara, sehingga pendapatan negara menjadi 
berkurang pada sektor PNBP yang wajib dibayarkan oleh subjek 
hukum kepada kas negara melalui Kementerian Hukum dan HAM RI 
Dirjen Kekayaan Intelektual.  

UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 32 Tahun 2002  Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) “Setiap orang 
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ayat (2) “Dalam 
hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukandalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.  
Pasal 3, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  

Artinya, kerugian negara akibat tidak dibayarkannya PNBP 
kepada kas negara, mengakibatkan kerugian keuangan negara dan 
perekonomian negara, sehingga dalam hal ini UU Tipikor dapat 
diterapkan untuk melakukan upaya penegakan hukum untuk 
memerangi tindak pidana pembajakan dan pengcover hak cipta lagu 
dan musik secara illegal yang dilakukan oleh subjek hukum 
(perseorangan-badan hukum). Pasal ini juga bagi oknum pejabat 
Kementrian Hukum dan HAM RI, Dirjen Kekayaan Intelektual bagi 
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pejabat pengelola, pemerima PNBP dari para wajib PNBP yang telah 
ditetapkan oleh UUHC yang melakukan pengelapan dana PNBP juga 
dapat dipidanakan sebagai katagori korupsi sektor PNBP yang 
merugikan negara secara administrasi  dan merugikan keuangan 
negara secara hukum pidana.     
 
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pembayaran Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Kelalaian Pembayaran Pajak 
Pengahasilan Pribadi Maupun Korporasi Bagi Para Black 
Youtuber  

Pasal 2 UU No 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Pengaturan PNBP bertujuan untuk:  
a. Mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan 

mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP berguna 
memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan 
nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;  

b. Mendukung kebijakan pemerintah perbaikan dalam rangka 
kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian 
lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan 
tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan  

c. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, 
transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola 
pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat.  

Objek PNBP Pasal 3 Ayat (1) Seluruh aktivitas, hal, dan/atau 
benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan 
dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP. Selanjutnya pada Ayat (2) 
Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a 
; pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Artinya, pemerintah 
memungut PNBP dari sektor pelayanan tugas dan fungsi 
pemerintah, dalam jal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
(DJKI) Kemenkum HAM RI dalam   memungut PNBP pada sektor 
pelayanan daftar lisensi hak cipta yang berhubungan dengan hak 
kekayaan intelektual.  Dalam UU No 9 Tahun 2018 ini terdapat dua 
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oleh pihak ketiga, dalam hal ini perseorangan maupun badan hukum 
yaitu para pelaku tindak pidana pembajakan dan pelanggran hak 
cipta yang dilakukan oleh para pembajak dan black youtuber, maka 
secara langsung telah berpotensi telah merugikan perekonomian 
negara dan keuangan negara, sehingga pendapatan negara menjadi 
berkurang pada sektor PNBP yang wajib dibayarkan oleh subjek 
hukum kepada kas negara melalui Kementerian Hukum dan HAM RI 
Dirjen Kekayaan Intelektual.  

UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 32 Tahun 2002  Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) “Setiap orang 
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ayat (2) “Dalam 
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membaya PNBK. Obyek hukum dalam PNBK adalah, seluruh 
aktifitas, hal, dan atau benda yang menjadi penerimaan negara di 
luar pajak dan hibah yang telah ditetapkan sebagai objek PNBP.  

Dalam UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, telah 
ditentukan dan diatur di dalam Pasal 94 yaitu, yang masuk PNBP 
adalah Pasal 66 Ayat (2) huruf c, Pasal 71 Ayat (2), Pasal 74 Ayat (2), 
Pasal 76 Ayat (3), Pasal 78 Ayat (2), dan Pasal 83 Ayat (1). Artinya 
terhadap objek hukum tercantum di dalam pasal-pasal tersebut 
masuk dalam PNBK yang wajib dibayarkan kepada negara. Dan jika 
subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum tidak 
melakukan kewajiban untuk membayar PNBK maka, terkena sanksi 
pidana. Subjek hukum yang tidak mematuhi dan membayar 
kewajiban PNBP maka akan mendapat sanksi pidana sebagaimana 
diatur di dalam ketentuan pidana Pasal 67, “Wajib Bayar yang 
menghitung sendiri kewajiban PNBP sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau 
menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana  
dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang 
dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 
(enam) tahun”. Pasal 68, setiap orang yang dengan sengaja tidak 
memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang 
dimiliki sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Ayat 1, memberikan 
dokumen, keterangan, dan  atau bukti lain yang dimiliki narnun 
isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 
1.OOO.O0O.OOO,OO (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun.  Dalam UU No 36 Tahun 2008  Perubahan 
Keempat Atas Perubahan UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Penghasilan. Telah ditentukan tarif yang wajib dibayar kepada 
negara sebagai pendapatan negara.  
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Pasal 2 
(1)  Yang menjadi subjek pajak adalah:  

a. 1.  orang pribadi; 
2.  warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak; 
b. badan; dan 
c. bentuk usaha tetap; 

(2) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 
perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

(3)  Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan 
subjek pajak luar negeri. 

(4) Subjek pajak dalam negeri adalah:  
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus 
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak 
berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat 
tinggal di Indonesia; 

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang 
memenuhi kriteria:  
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 
fungsional negara; dan 

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
menggantikan yang berhak. 

 
 
 
 

membaya PNBK. Obyek hukum dalam PNBK adalah, seluruh 
aktifitas, hal, dan atau benda yang menjadi penerimaan negara di 
luar pajak dan hibah yang telah ditetapkan sebagai objek PNBP.  

Dalam UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, telah 
ditentukan dan diatur di dalam Pasal 94 yaitu, yang masuk PNBP 
adalah Pasal 66 Ayat (2) huruf c, Pasal 71 Ayat (2), Pasal 74 Ayat (2), 
Pasal 76 Ayat (3), Pasal 78 Ayat (2), dan Pasal 83 Ayat (1). Artinya 
terhadap objek hukum tercantum di dalam pasal-pasal tersebut 
masuk dalam PNBK yang wajib dibayarkan kepada negara. Dan jika 
subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum tidak 
melakukan kewajiban untuk membayar PNBK maka, terkena sanksi 
pidana. Subjek hukum yang tidak mematuhi dan membayar 
kewajiban PNBP maka akan mendapat sanksi pidana sebagaimana 
diatur di dalam ketentuan pidana Pasal 67, “Wajib Bayar yang 
menghitung sendiri kewajiban PNBP sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau 
menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana  
dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang 
dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 
(enam) tahun”. Pasal 68, setiap orang yang dengan sengaja tidak 
memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang 
dimiliki sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Ayat 1, memberikan 
dokumen, keterangan, dan  atau bukti lain yang dimiliki narnun 
isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 
1.OOO.O0O.OOO,OO (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun.  Dalam UU No 36 Tahun 2008  Perubahan 
Keempat Atas Perubahan UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Penghasilan. Telah ditentukan tarif yang wajib dibayar kepada 
negara sebagai pendapatan negara.  
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(5) Subjek pajak luar negeri adalah:  
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 
Indonesia; dan 

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima 
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia. 

(6) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan 
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:  
a. tempat kedudukan manajemen; 
b. cabang perusahaan; 
c. kantor perwakilan; 
d. gedung kantor; 
e. pabrik; 
f. bengkel; 
g. gudang; 
h. ruang untuk promosi dan penjualan; 
i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau 

kehutanan; 
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 
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m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau 
orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) 
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang 
kedudukannya tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 
menerima premi asuransi atau menanggung risiko di 
Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang 
dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara 
transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha 
melalui internet. 

(7) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan 
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:  
a. tempat kedudukan manajemen; 
b. cabang perusahaan; 
c. kantor perwakilan; 
d. gedung kantor; 
e. pabrik; 
f. bengkel; 
g. gudang; 
h. ruang untuk promosi dan penjualan; 
i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau 

kehutanan; 
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau 

orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) 
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 

(5) Subjek pajak luar negeri adalah:  
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 
Indonesia; dan 

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima 
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia. 

(6) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan 
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:  
a. tempat kedudukan manajemen; 
b. cabang perusahaan; 
c. kantor perwakilan; 
d. gedung kantor; 
e. pabrik; 
f. bengkel; 
g. gudang; 
h. ruang untuk promosi dan penjualan; 
i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau 

kehutanan; 
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 



12 Academic Criticism

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang 
kedudukannya tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 
menerima premi asuransi atau menanggung risiko di 
Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang 
dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara 
transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha 
melalui internet. 

  
Pasal 17 
(1)  Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:  

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai 
berikut:  

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
sampai dengan Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) 

5% (lima persen) 

di atas Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) 

15% (lima belas persen) 

di atas Rp 250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) 

25% (dua puluh lima persen) 

di atas Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) 

30% (tiga puluh persen) 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 
adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). 

 
Dari akibat tidak membayar pajak pengasilan, dari tindak 

pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh subjek hukum 
perseorangan maupun badan hukum, maka terancam dengan pidana 
penjara sebagaimana diatur di dalam ketentuan sanksi pidana 
perpajakan.  
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Sanksi Pidana 
Sanksi pidana bidang perpajakan terdiri dari tiga, yakni denda, 

pidana dan kurungan. 
Berikut ini tabel yang merinci mengenai sanksi pidana perpajakan. 

No Peraturan Tentang Jenis Sanksi 

1 
UU KUP 2007 

Pasal 38 ayat (1) 

Setiap orang yang karena 
kealpaannya: 

Pidana kurungan 
paling sedikit 3 
bulan/paling lama 1 
tahun atau denda 
paling sedikit 1 kali 
jumlah pajak terutang 
yang tidak/kurang 
dibayardan paling 
banyak 2 kali jumlah 
pajak terutang yang 
tidak atau kurang 
dibayar 

a. Tidak menyampaikan SPT 

b. Menyampaikan SPT tetapi isinya 
tidak benar atau tidak lengkap 
atau melampirkan keterangan 
yang isinya benar sehingga dapat 
menimbulkan kerugian pada 
pendapatan negara dan 
perbuatan tersebut merupakan 
perbuatan setelah perbuatan 
yang pertama kali. 

    Setiap orang dengan sengaja:   

    

a. Tidak mendaftarkan diri untuk 
diberikan NPWP atau tidak 
mendaftarkan usaha untuk 
dikukuhkan sebagai PKP 

  

    
b. Menyalahgunakan/menggunakan 

tanpa hak NPWP/PKP 
  

    c. Tidak menyampaikan SPT   

    
d. Menyampaikan SPT dan/atau 

SPT tidak lengkap 
  

    e. Menolak dilakukan pemeriksaan   

2 
UU KUP 2007 

Pasal 39 ayat (1) 

f. Memperlihatkan pembukuan, 
pencatatan, atau dokumen lain 
yang palsu/dipalsukan seolah-
olah benar atau tidak 
menggambarkan keadaan yang 
sebenarnya 

Penjara paling singkat 
6 tahun dan denda 
paling sedikit 2 kali 
jumlah pajak terutang 
yang tidak atau 
kurang dibayar dan 
paling banyak 4 kali 
jumlah pajak terutang 
yang tidak/kurang 
dibayar 

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang 
kedudukannya tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 
menerima premi asuransi atau menanggung risiko di 
Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang 
dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara 
transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha 
melalui internet. 

  
Pasal 17 
(1)  Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:  

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai 
berikut:  

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
sampai dengan Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) 

5% (lima persen) 

di atas Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) 

15% (lima belas persen) 

di atas Rp 250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) 

25% (dua puluh lima persen) 

di atas Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) 

30% (tiga puluh persen) 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 
adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). 

 
Dari akibat tidak membayar pajak pengasilan, dari tindak 

pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh subjek hukum 
perseorangan maupun badan hukum, maka terancam dengan pidana 
penjara sebagaimana diatur di dalam ketentuan sanksi pidana 
perpajakan.  
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g. Tidak menyelenggarakan 
pembukuan/pencatatan di 
Indonesia, tidak meminjamkan 
buku, catatan/dokumen lain 

  

    

h. Tidak menyimpan buku, 
catatan/dokumen yang menjadi 
dasar pembukuan/catatan dan 
dokumen lain termasuk hasil 
pengolahan data dari pembukuan 
yang dikelola secara 
elektronik/diselenggarakan 
secara program aplikasi online di 
Indonesia 

  

    

i. Tidak menyetorkan pajak yang 
telah dipotong/dipungut 
sehingga menimbulkan kerugian 
pada pendapatan negara 

  

3 
UU KUP 2007 

Pasal 39 ayat (2) 

Seseorang melakukan lagi tindak 
pidana di bidang perpajakan 
sebelum lewat 1 tahun terhitung 
sejak selesainya menjalani pidana 
yang dijatuhkan 

Pidana penjara paling 
singkat 6 tahun dan 
denda paling sedikit 2 
kali jumlah pajak 
terutang yang tidak 
atau kurang dibayar 
dan paling banyak 4 
kali jumlah pajak 
terutang yang 
tidak/kurang dibayar 
dan sanksi tersebut 
akan ditambahkan 1 
kali menjadi 2 kali 
sanksi pidana 

4 
UU KUP 2007 

Pasal 39 ayat (3) 

Sesuatu yang diketahui/ 
diberitahukan kepadanya oleh WP 
Dalam rangka jabatan/ 
pekerjaannya untuk menjalankan 
ketentuan per UU Perpajakan 
dan/keterangan yang isinya tidak 
benar/tidak lengkap 

Pidana kurungan 
paling singkat 6 
bulan/paling lama 2 
tahun atau denda 
paling sedikit 2 kali 
jumlah restitusi yang 
dimohonkan 
dan/kompensasi atau 
pengkreditan yang 
dilakukan dan paling 
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banyak 4 kali jumlah 
restitusi yang 
dimohonkan 
dan/kompensasi atau 
pengkreditan yang 
dilakukan 

    Setiap orang dengan sengaja:   

5 
UU KUP 2007 

Pasal 39A 

a. Menerbitkan, menggunakan 
faktur pajak, bukti potong, bukti 
setoran pajak yang tidak 
berdasarkan yang sebenarnya 

b. Menerbitkan faktur pajak tetapi 
belum dikukuhkan sebagai PKP 

Pidana penjara paling 
singkat 2 tahun dan 
paling lama 6 tahun 
serta denda paling 
sedikit 2 kali jumlah 
pajak dalam faktur 
pajak, bukti 
pemungutan pajak, 
pemotongan pajak 
dan/atau bukti 
setoran pajak dan 
paling banyak 6 kali 
jumlah pajak dalam 
faktur pajak, bukti 
pemungutan pajak, 
pemotongan pajak 
dan/atau bukti 
setoran pajak 

6 
UU KUP 2007 

Pasal 41 ayat (1) 

Pejabat yang karena kealpaannya 
tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan segala sesuatu yang 
diketahui/diberitahukan kepadanya 
oleh WP dalam rangka 
jabatan/pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan per UU 
perpajakan, atas pengaduan orang 
yang kerahasiaannya dilanggar 

Pidana kurungan 
paling lama 1 tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 25 Juta 

    

g. Tidak menyelenggarakan 
pembukuan/pencatatan di 
Indonesia, tidak meminjamkan 
buku, catatan/dokumen lain 

  

    

h. Tidak menyimpan buku, 
catatan/dokumen yang menjadi 
dasar pembukuan/catatan dan 
dokumen lain termasuk hasil 
pengolahan data dari pembukuan 
yang dikelola secara 
elektronik/diselenggarakan 
secara program aplikasi online di 
Indonesia 

  

    

i. Tidak menyetorkan pajak yang 
telah dipotong/dipungut 
sehingga menimbulkan kerugian 
pada pendapatan negara 

  

3 
UU KUP 2007 

Pasal 39 ayat (2) 

Seseorang melakukan lagi tindak 
pidana di bidang perpajakan 
sebelum lewat 1 tahun terhitung 
sejak selesainya menjalani pidana 
yang dijatuhkan 

Pidana penjara paling 
singkat 6 tahun dan 
denda paling sedikit 2 
kali jumlah pajak 
terutang yang tidak 
atau kurang dibayar 
dan paling banyak 4 
kali jumlah pajak 
terutang yang 
tidak/kurang dibayar 
dan sanksi tersebut 
akan ditambahkan 1 
kali menjadi 2 kali 
sanksi pidana 

4 
UU KUP 2007 

Pasal 39 ayat (3) 

Sesuatu yang diketahui/ 
diberitahukan kepadanya oleh WP 
Dalam rangka jabatan/ 
pekerjaannya untuk menjalankan 
ketentuan per UU Perpajakan 
dan/keterangan yang isinya tidak 
benar/tidak lengkap 

Pidana kurungan 
paling singkat 6 
bulan/paling lama 2 
tahun atau denda 
paling sedikit 2 kali 
jumlah restitusi yang 
dimohonkan 
dan/kompensasi atau 
pengkreditan yang 
dilakukan dan paling 
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7 
UU KUP 2007 

Pasal 41 ayat (2) 

Pejabat yang dengan sengaja tidak 
memenuhi kewajiban merahasiakan 
segala sesuatu yang 
diketahui/diberitahukan 
kepadanya oleh WP dalam rangka 
jabatan/pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan per UU 
perpajakan, atas pengaduan orang 
yang kerahasiaannya dilanggar 

Pidana kurungan 
paling lama 2 tahun 
dan denda paling 
banyak 50 Juta 

8 
UU KUP 2007 

Pasal 41A 

Setiap orang yang wajib 
memberikan keterangan/bukti yang 
diminta oleh Direktur Jenderal Pajak 
pada saat melakukan pemeriksaan 
pajak, penagihan pajak/penyidikan 
tindak pidana dibidang perpajakan 
tetapi dengan sengaja tidak 
memberi keterangan/bukti yang 
tidak benar 

Pidana kurungan 
paling lama 1 tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 25 Juta 

9 
UU KUP 2007 

Pasal 41B 

Setiap orang yang dengan sengaja 
menyebabkan tidak terpenuhinya 
kewajiban pejabat dan pihak lain 
dalam merahasiakan segala sesuatu 
yang diketahui/diberitahukan 
kepadanya oleh WP dalam rangka 
jabatan/pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan peraturan 
per UU perpajakan 

Pidana kurungan 
paling lama 3 tahun 
atau denda paling 
banyak 75 juta 

10 
UU KUP 2007 

Pasal 41C ayat (1) 

Setiap orang yang dengan sengaja 
tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan segala sesuatu yang 
diketahui/diberitahukan kepadanya 
oleh WP dalam rangka 
jabatan/pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan peraturan 
per UU perpajakan 

Pidana kurungan 
paling lama 1 tahun 
dan denda paling 
banyak 1 milyar 
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11 
UU KUP 2007 
Pasal 41C ayat 

(2) 

Setiap orang yang dengan sengaja 
tidak terpenuhi kewajiban pejabat 
dan pihak lain dalam merahasiakan 
segala sesuatu yang 
diketahui/diberitahukan kepadanya 
oleh WP dalam rangka 
jabatan/pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan per UU 
perpajakan 

Pidana kurungan 
paling lama 10 bulan 
dan/atau denda 
paling banyak 800 
juta 

12 
UU KUP 2007 
Pasal 41C ayat 

(3) 

Setiap orang yang dengan sengaja 
tidak memberikan data dan 
informasi yang diminta oleh 
Direktur Jenderal Pajak dalam 
menghimpun data dan informasi 
untuk kepentingan penerimaan 
negara 

  

13 
UU KUP 2007 
Pasal 41C ayat 

(4) 

Setiap orang yang dengan sengaja 
menyalahgunakan data dan 
informasi perpajakan sehingga 
menimbulkan kerugian bagi negara 

Pidana kurungan 
paling lama 1 tahun 
dan/atau denda 
paling banyak 500 
juta 

 
Sebuah fakta realiatas empiris dari berbagai landasan yuridis 

tersebut di atas, bahwa untuk menjada dan melindunggi nasib para 
pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan, 
bukan hanya mengandalkan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta. Karena, ruang lingkup UUHC jika dalam regulasi sanksi 
terhadap pengaturan PNBP yang tidak diatur dalam ketentuan 
sanksi pidana, maka dikembalikan pada ketentuan hukum UU yang 
bersifat khusus diluar UUHC. Antar UU memiliki keterkaitan, 
manakala ada suatu perbuatan pidana atau tindak pidana hak cipta, 
tidak mengatur pemberian sanksi terkait pelanggaran PNBP atau 
tidak diaturnya sanksi pidana terhadap pidana tambahan terhadap 
korporasi yang dilakukan pelaku tindak pidana hak cipta, maka UU 
lain yang relafan dapat dipergunakan untuk melakukan penindakkan 
hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis di atas. Pasal 63 
Ayat (2) KUHP dijelaskan, bahwa UU yang sudah mengatur 

7 
UU KUP 2007 

Pasal 41 ayat (2) 

Pejabat yang dengan sengaja tidak 
memenuhi kewajiban merahasiakan 
segala sesuatu yang 
diketahui/diberitahukan 
kepadanya oleh WP dalam rangka 
jabatan/pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan per UU 
perpajakan, atas pengaduan orang 
yang kerahasiaannya dilanggar 

Pidana kurungan 
paling lama 2 tahun 
dan denda paling 
banyak 50 Juta 

8 
UU KUP 2007 

Pasal 41A 

Setiap orang yang wajib 
memberikan keterangan/bukti yang 
diminta oleh Direktur Jenderal Pajak 
pada saat melakukan pemeriksaan 
pajak, penagihan pajak/penyidikan 
tindak pidana dibidang perpajakan 
tetapi dengan sengaja tidak 
memberi keterangan/bukti yang 
tidak benar 

Pidana kurungan 
paling lama 1 tahun 
dan denda paling 
banyak Rp 25 Juta 

9 
UU KUP 2007 

Pasal 41B 

Setiap orang yang dengan sengaja 
menyebabkan tidak terpenuhinya 
kewajiban pejabat dan pihak lain 
dalam merahasiakan segala sesuatu 
yang diketahui/diberitahukan 
kepadanya oleh WP dalam rangka 
jabatan/pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan peraturan 
per UU perpajakan 

Pidana kurungan 
paling lama 3 tahun 
atau denda paling 
banyak 75 juta 

10 
UU KUP 2007 

Pasal 41C ayat (1) 

Setiap orang yang dengan sengaja 
tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan segala sesuatu yang 
diketahui/diberitahukan kepadanya 
oleh WP dalam rangka 
jabatan/pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan peraturan 
per UU perpajakan 

Pidana kurungan 
paling lama 1 tahun 
dan denda paling 
banyak 1 milyar 
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perbuatan diatur secara khusus mengkesampingkan UU yang 
bersifat umum.1 

 
C. Pembajakan dan Cover Lagu dan Musik Tanpa izin atau Lisensi 

dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Masuk Unsur 
Pelanggaran Pidana Hak Cipta yang Dapat Dihukum Pidana 
Penjara dan Hukuman Ganti Rugi Secara Pidana Maupun Ganti 
Rugi Perdata di Pengadilan Negeri Niaga 

Saat ini, dapat dilihat secara kasat mata dengan cara 
pengindaraan secara langsung oleh setiap kita, mengena fonomena 
tindak pidana pembajakan dan penyalinan hak cipta, oleh black 
youtober korporasi maupun individual peng-coveran  lagu dan musik 
secara bebas yang merupakan produk dari materi benda bergerak 
tak berwujud pemilik pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan 
pelaku pertunjukan diarena kanal media sosial dan kanal youtube 
kian dibanjiri konten konten cover lagu dan musik secara bebas 
berani tanpa ada kekhawatiran sedikitpun terhadap sanksi sosial dan 
sanksi pidana atas konten ilegal.  Cover ilegal lagu dan musik bahkan 
menjadi tranding   dengan menyajikan topik menarik di media media 
elekronik dan media sosial dan seolah menjadi tontonan yang halal 
bagi para nitizen bebas di seluruh dunia dan punya kebebasan 
mereques lagu lagu yang dikehendaki para nitizen dan para black 
youtuber meladeninya demi untuk memungut keuntungan secara 
ekonomi dalam pundi pundi “Dollar” dari adsene youtube karena 
sudah dimonetisasi oleh pihak youtube. Monetisasi adalah, kegiatan 
yang berujuan untuk mmenjadikan kanal youtobe nya untuk 
mendapatkan sejumblah penhasilan iklan yang dipasang pada kanal 
youtube atau video tertentu kemudian dikenakan tarif dan menjadi 
pengasilan bagi pemilik video atau akun tersebut.2 Hak cipta hasil 
curian diam-diam yang dilakukan para black youtuber yang 
dipergunakan mengisi konten pribadinya di kanal youtube dan 
sarana  media sosial lainya adalah aktifitas ekonomi komersil dan 
nonkomersil telah banyak dilakukan dan telah banyak mereka 

                                                           
1 R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya, PT Usaha  Nasional, 1983, Hal. 78   
2 https://www.baktikominfo.co.id,peng 
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mendulung pundi uang dari hasil cover lagu dan membajak hak cipta 
dengan cara mengandakan secara elekronik dan 
mengkomunikasikan kepada publik tanpa lisensi resmi dengan cara; 
menerbitkan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian 
ciptaan, pengaransemenan atau pentranformasian ciptaan, 
pendistribusian ciptaan dan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, 
pengumumman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan 
ciptaan. Semua hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta 
banyak yang dilanggar para black youtuber tanpa memperhatikan 
ketentuan hukum Pasal 9 Ayat (1) huruf, a,c,c,d,e,f,g,h dan i Ayat (2) 
dan Aayat (3) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan jelas 
terdapat hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta yang tidak 
boleh dilangar publik baik perseorangan maupun badan hukum.  
Dengan fonomena perbuatan malawan hukum yang dilakukan oleh 
mereka para pelaku kriminal hak cipta terang-terangan telah 
mengunakan hak cipta milik pencipta, pemegang hak terkait dan 
pelaku pertunjukan dengan tanpa dilandasri kesadaran moral dan 
etika yang baik. Perlu diketahui, bahwa hak cipta menurut definisi 
UUHC, adalah “benda bergerak tak berwujud” dan dapat digunakan 
pencipta dan pemegang hak terkait sebagai jaminan fidusia, 
artinnyaa benda tersebut merupakn hak eksklusif pencipta, yang 
tidak dialihkan hak moralnya kepada siapapun, kecuali hak moral 
dapat dialihkan kepada pemegang hak cipta (Pasal 16 Ayat 1,3 dan 3 
UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta).  

Para black youtuber maupun black korporasi youtuber secara 
bebas tidak lagi memperhatikan perasaan dan hati pencipta, 
pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan, dengan 
seenaknya memakai hak cipta secara terang-terangan tanpa izin 
mengunakan barang bergerak tak berwujud yaitu hak cipta di akun-
akun pribadi untuk tujuan komersil dan nonkomersil. Mereka tidak 
memikirkan, betapa sakit hatinnya para pencipta dan tidak tau 
betapa sulit untuk membuat sebuah hasil karya cipta yang baik dan 
memiliki nilai ekonomi yang tinggi.  Namun mereka para pelaku 
kriminal hak cipta, tidak ada penghargaan dan kontribusi untuk para 
pencipta dan pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan. Kalupun, ada jublhnya sangat kecil, itu juga harus 

perbuatan diatur secara khusus mengkesampingkan UU yang 
bersifat umum.1 
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kian dibanjiri konten konten cover lagu dan musik secara bebas 
berani tanpa ada kekhawatiran sedikitpun terhadap sanksi sosial dan 
sanksi pidana atas konten ilegal.  Cover ilegal lagu dan musik bahkan 
menjadi tranding   dengan menyajikan topik menarik di media media 
elekronik dan media sosial dan seolah menjadi tontonan yang halal 
bagi para nitizen bebas di seluruh dunia dan punya kebebasan 
mereques lagu lagu yang dikehendaki para nitizen dan para black 
youtuber meladeninya demi untuk memungut keuntungan secara 
ekonomi dalam pundi pundi “Dollar” dari adsene youtube karena 
sudah dimonetisasi oleh pihak youtube. Monetisasi adalah, kegiatan 
yang berujuan untuk mmenjadikan kanal youtobe nya untuk 
mendapatkan sejumblah penhasilan iklan yang dipasang pada kanal 
youtube atau video tertentu kemudian dikenakan tarif dan menjadi 
pengasilan bagi pemilik video atau akun tersebut.2 Hak cipta hasil 
curian diam-diam yang dilakukan para black youtuber yang 
dipergunakan mengisi konten pribadinya di kanal youtube dan 
sarana  media sosial lainya adalah aktifitas ekonomi komersil dan 
nonkomersil telah banyak dilakukan dan telah banyak mereka 

                                                           
1 R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya, PT Usaha  Nasional, 1983, Hal. 78   
2 https://www.baktikominfo.co.id,peng 



20 Academic Criticism

melalui somasi–somasi dan beradu argumen kepada para black 
youtuber dalam negeri dan luar negeri. Para black youtuber 
beranggapan, bahwa dengan meng-cover musik dan lagu pencipta 
dan pemegang hak cipta dan pelaku pertunjukan, dapat membantu 
mempopulerkan karya hak cipta dan membantu pencipta sehingga 
sebagian besar tidak mencantumkan nama pencipta dan pemegang 
hak terkait biasanya di kelola oleh label dan juga tidak memasukan 
pemegang hak terkait seperti pelaku pertnjukan yang 
mempupulerkan lagu tersebut.   

Anggapan para black youtuber itu keliru besar dan merupakan 
penilain subjektif, karena mereka para black youtuber tidak memiliki 
izin atau lisensi kepada pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta 
dan pelaku pertunjukan. Memang, ada kecil sebagian yang 
berlisensi, dalam membuat cover musik dan lagu, dan mereka yang 
berlisendi saya sebut sebagi white youtuber, namun sebagian besar 
konten dan akun yang mengunakan hak cipta sebagai obyeknya 
tidak berlisensi dan berjalan liar dan pemerintah giliat penegakkan 
hukum dalam melakukan pengawasan juga lemah. Penulis 
mengilustrasikan pencurian hak cipta yang dilakukan para black 
youtuber dan pembajak seperti ini’.  Ibarat pohon mangga besar yang 
bauhnya lebat dan sudah masak, lalu para black youtuber memetik 
buah milik orang lain secara diam-diam dengan berbagai cara, ada 
yang memanjat, ada yang melempar, ada mengunakan galah, dan 
ketapel untuk mendapatkan buah mangga yang sudah masak habis 
dicuri dan menyisakan sedikit saja di pohon mangga yang belum 
masak. Lalu, setelah dapat, manggapun dimakannya, setelah habis, 
lalu isi buah mangga di tanam lagi dikebun yang berbeda dan pada 
akhirnya berbuah lebat dan dapat memanen hasilnnya dengan 
jumblah yang lebih basar. Lalu pertanyaannya, adalah halalkah hasil 
panen buah mangga dari hasil mencuri milik orang lain, tap satupun 
akan membenarkan tindakan itu, banyak pelanggaran norma yang 
dilangar, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan 
norma hukum positif UUHC dan UU relevan lainnya. Empat norma 
yang dilanggar, lalu apakah para black youtuber masih beranggapan 
bahwa diri mereka adalah benar dan tak bersalah..?   
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Hak cipta adalah Benda Bergerak Tak Berwujud  (BBTB) (Pasal 
16 Ayat (1), artinnya hal cipta ada pemiliknya secara privat dan diatur 
tata cara pengunannya dan perlindungan hukumnnya oleh UUHC. 
Jika, orang lain mengunakan hak cipta tanpa izin, dapat dikatakan 
sebagai pencuri hak cipta, dan pencuri hak cipta dapat dipidana, 
pidana denda, pidana ganti rugi dan pidana tambahan menjatuhkan 
sanksi kepada black korporasi dan black youtuber yang secara illlegal 
mengunakan hak cipta sebagai sarana untuk mencari pendapatan 
ekonomi maupun non ekonomi.  Hal ini, perlu disadarkan kepada 
para dan para pembajak dan black youtuber yang telah menyalin teks 
lagu, notasi lagu, jenis merubah aransesemen musik ke youtube 
dengan menampilakn penyanyi baru dengan percaya dirinya seolah 
itu bukan perbuatan melawan hukum. Semestinya mereka 
memahami hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. 
Menggenai ruang lingkup hak ekonomi pencipta dan pemegang hak 
cipta diatur di dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf, a, b, c, d, e, f, g, h, i) Ayat 
2 dan Ayat 3). Penggunaan benda bergerak tak berwujud milik 
pencipta, pemegang hak cipta, terkait,  pelaku pertunjukan adalah 
fatal dan merupakan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Baik mau 
bertujuan komersil atau tidak komersil pelaku tindak pidana dapat 
diancam hukuman pidana yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum polri, jaksa hakim, dan hukuman pemblokiran akun secara 
permanen terhadap konten atau situs dan pemblokiran akses 
pengunaan situs tertentu melalui pemblokiran internet protocol 
addres  atau sejenisnya. Hal ini dijelaskan (Pasal 55 Ayat (1,2,3 dan 4) 
Pasal 56 Ayat 1 dan 2  dan Pasal UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta). moralitas para youtuber yang menampilkan konten-konten 
cover musik dan lagu, dengan rasa tidak berdosa menyanyikan 
mengarasemen ulang karya orang lain, secara bebas untuk 
kepentingan ekonomi dan tujuan komersial dan non kemersial. 
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D. Pembajakan, Pengandaan Meteri Hak Cipta Cover Lagu dan 
Musik Tanpa Izin Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta, Pelaku 
Pertunjukan Melanggar Norma Agama dan Norma Hukum 
Positif     

Bahkan, tak segan para youtuber sebagai admin secara 
langsung mempromosikan job-job beryannyi dengan penawaran 
mencantuman nomor hanphone di beranda akun youtube dengan 
tujuan ganda agar mendapatkan job bernyanyi dari hasil cover lagu 
yang mendapatkan subcribe jutaaan sehingga mereka menjadi 
terkenal, karena mengcover lagu milik orang lain tanpa lisensi yang 
sah dan benar. Dalam hal apapun, para balck youtuber yang 
melakukan pembajakan secara elektronik melalui cover lagu secara 
diem-diem tanpa izin pemilik lagu, penegang hak cipta, hak terkait 
dan pelaku pertunjukan itu dapat dikatakan sebagai “maling” atau 
pencuri. Jika para pelaku kriminal itu, beragama Islam, penulis 
memperingatkan, bahwa Allah memperingatkan dari sisi Hukum 
Pidana Islam (fiqh jinayah) Secara istilah syari, as-sariqoh adalah 
orang berakal baligh mengambil sesuatu dengan kadar nishab 
tertentu atau punya nilai tertentu, masih milik orang lain, tidak 
syubhat di dalamnya, dan mengambilnya secara diam-diam. 
Demikian disebutkan dalam Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, 24:292. 3 
Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah (24:292), 
disebut as-sariqoh jika memenuhi empat rukun: ada pencuri, ada 
orang yang dicuri barangnnya, ada harta yang dicuri, mengambilnya 
diam-diam. Tentang hukuman bagi yang mencuri disebutkan dalam 
surah Al-Maidah: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, 24:292. 
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ُ َعِزيٌز  ِ ۗ َوهللاَّ بِرقَةُ فَبْقطَُعىا أَْيِذيَهَُوب َجَزاًء بَِوب َكَسبَب ًََكبًًل ِهَي هللاَّ َوالسَّبِرُق َوالسَّ
َ َغفُىٌر َرِحينٌ  َ يَتُىُة َعلَْيِه ۗ إِىَّ هللاَّ  َحِكيٌوفََوْي تَبَة ِهْي بَْعِذ ظُْلِوِه َوأَْصلََح فَإِىَّ هللاَّ
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara 
pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan 
memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 4 
(QS. Al-Maidah: 38 dan 39).  

 
Hukum Pidana Islam sunguh tegas memberikan sanksi bagi 

para pencuri hak orang lain secara diam-diam, hukumnya adalah di 
potong tangannya dan segara bertobat jika akan diampuni dosa-
dosanya oleh Allah. Maka itu, jangan berbanga hati para black 
youtuber baik dari korporasi atau perseorangan, tindakan 
mengambil hak hak pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait, dan 
pelaku pertunjukan (penyanyi dll), tanpa izin dan secara diam diam 
itu merupkan dosa besar, jika para black youtuber sebagai insan yang 
beragama dan memiliki keimanan dan ketaqwaan yang baik kepada 
Allah, maka sudah pasti tidak akan melakukan dosa besar itu.  

Ketahuilah, bahwa karya cipta itu dilindungi oleh Allah dalam 
Hukum Pidana Islam, karena hak cipta merupakan benda bergerak 
tidak berwujud ada pemiliknya maka barang sispa yang mau 
mengambil atau meminta benda tak berwujuud tersebut wajib izin 
kepada yang punya benda tak berujud agar menghindari dosa besar 
dan azab dari Allah. Bukan hanya norma agama yang mangatur 
mengenai jenis sanksi terhadap para pencuri diam-diam, norma 
hukum hukum positif juga mengatur di dalam ketentuan rumusan di 
dalam Pasal UU No 28 Tahun 2014 Tanteng Hak Cipta Pasal 40 Ayat 
(1) huruf d, “ciptaan yang dilindunggi meliputi ciptaan dalam bidang 
ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdisi dari, lagu dan atau musik 
dengan atau tanpa teks. Yang dimaksud lagu atau musik dengan 
tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya-karya cipta yang 
                                                           

4 4(QS. Al-Maidah: 38 dan 39) 
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diem-diem tanpa izin pemilik lagu, penegang hak cipta, hak terkait 
dan pelaku pertunjukan itu dapat dikatakan sebagai “maling” atau 
pencuri. Jika para pelaku kriminal itu, beragama Islam, penulis 
memperingatkan, bahwa Allah memperingatkan dari sisi Hukum 
Pidana Islam (fiqh jinayah) Secara istilah syari, as-sariqoh adalah 
orang berakal baligh mengambil sesuatu dengan kadar nishab 
tertentu atau punya nilai tertentu, masih milik orang lain, tidak 
syubhat di dalamnya, dan mengambilnya secara diam-diam. 
Demikian disebutkan dalam Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, 24:292. 3 
Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah (24:292), 
disebut as-sariqoh jika memenuhi empat rukun: ada pencuri, ada 
orang yang dicuri barangnnya, ada harta yang dicuri, mengambilnya 
diam-diam. Tentang hukuman bagi yang mencuri disebutkan dalam 
surah Al-Maidah: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, 24:292. 
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bersifat utuh. Yang perlu dipahami lagi adalah, hak cipta itu 
merupakan benda bergerak tak berwujud di mana hak cipta juga 
dapat dijadikan obyek jaminan  fidusia.  

Hal itu ditegaskan di dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Aayat (3) UU 
No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Oleh sebab itu, secara yuridis, 
bagi para black youtuber yang mengunakan hak cipta lagu dan musik 
tanpa izin berarti dapat dikatagorikan sebagai pencuri atau maling, 
karena telah mengunakan produk hak cipta musik dan lagu tanpa 
lisensi pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan. 
Oleh sebab itu sebaiknya kembali ke jalan yang benar dan 
bermartabat sadar dan segera bertobat para black youtuber di 
manapun berada baik di Indonesia maupun di penjuru dunia. Segera 
penuhi hak hak pemilik hak cipta biar jalan kerja lancar aman dan 
tidak berdosa di azab Allah dan di hukum oleh negara.  Belum lagi 
nanti jika ada pihak-pihak  menerapkan UU Tindak Pidana Korupsi 
jika terdapat pengelapan PNBP dari hasil pembayaran dari objek 
PNBP yang telah ditetapkan oleh UUHC. Bagi subjek hukum 
perseorangan dan badan hukum yang melakukan pembangkangan 
tidak membayar PNBP kepada negara, dan misalkan bekerja sama 
dengan mempengaruhi pejabat yang berkompeten untuk 
memanipulasi pembayaran PNBP yang berpotensi merugikan 
keuangan negara maka dapat diancam sanksi pidana UU Tipikor . 
UU Perpajakan serta UU PNBP, juga dapat menindak secara hukum 
para black youtuber dan pembajak hak cipta, yang tidak membayar 
lisensi atas pengunaan lagu dan musik milik pencipta, hak terkait 
dan pelaku pertunjukan, dapat di kenakan sanksi hukum pidana 
pengelapan pajak. Lihat Pasal 83 Ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 dan 
Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2019 mengatur mengenai 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari daftar lisensi hak 
kekayaan intelektual. Para pembajak dan black youtuber jika akan 
menganakan lagu dan musik untuk kegiatan komersil maka wajib 
memiliki lisensi perjanjian antara pemilik hak cipta, pemegang hak 
cipta, dan pelaku pertunjukan kepada penguna lagu dan musik. Dari 
hasil daftar perjanjian lisensi tersebut dikenai dana oleh Dirjen HKI 
Kemenkum HAM RI sebagai pendapatan negara dari sektor PNBP.  
Jika, pihak ketiga tidak memiliki lisensi namun melakukan aktifitas 
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mengunakan produk hak cipta untuk kegiatan komersil, maka empat 
pihak yang dirugikan secara ekonomi dan secara moral yaitu pemilik 
hak cipta, pemilih hak terkait dan pelaku pertunjukan serta negara. 
Pendapatan negara yang tidak diterima melalui PNBP, maka hal 
berpotensi merugikan perekonomian negara dan merugikan 
keuangan  negara, apalagi melibatkan oknum pejabat negara sebagai 
penyelengara pejabat pemungut PNBP di Kemetrian Hukuam dan 
HAM Dirjen DJKI  maka para pihak bisa di periksa atas dugaan tindak 
pidana korupsi UU Tipikor (pihak pembajak black youtuber dan 
okum pejabat nakal), sanki pidana UU PNBP dan UU Perpajakan.         

Konten hasil dari kreator black youtube untuk meng-cover lagu 
dan musik atau mengunakan musik asli dalam konten acara 
interteint memang menjadi tontonan menarik yang sedang naik 
daun.  Apalagi cover-cover lagu lama maupun lagu populer oleh para 
youtuber Indonesia bahkan dunia sangat menarik dan menjadi 
perhatian nitizen bebas dan menjadi hiburan apalagi ditambah 
ramuan kualitas daya pesonanya melibatkan wanita berparas cantik, 
cowok ganteng, artis, pengusaha, tokoh, public figure lainnya 
ditambah suara bagus, para kreator black youtube peng-cover lagu 
dan musik semakin diminati dibanding penyanyi aslinnya untuk 
ditonton kanal youtube. Hal itu yang dapat mendongkrak subcriber 
di youtube.  Perlu diingat, kesuksesan para black youtuber dalam 
mengcover lagu, ada empat pilar yang menopang meteri konten 
menjadi mudah dikenal. Empat pilar tersebut adalah keterlibatan 
pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan 
yang terlebih dahulu mempopulerkan lagu dan musik dan memang 
sudah terkenal sebelumnnya. Lalu, para black youtuber mengulang 
kembali memakai keempat pilar tersebut dengan membuat cover 
lagu dan musik, dengan tetap mengunakan empat pilar tersebut 
secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan di 
media elektronik. Tanpa, melibatkan dan mendompleng empat pilar 
tersebut, para black youtuber akan kesulitan untuk mendapatkan 
subcribe dan like yang banyak, karena kualitas lagu dan musik masih 
asing dan belum dikenal. Kalupun ada, karya black youtuber 
menyanyikan lagu ciptaan sendiri, namun tingkat kesuksesannya 
tentu sangat kecil. Oleh sebab itu, tak bisa di pungkuri lagi, bahwa 

bersifat utuh. Yang perlu dipahami lagi adalah, hak cipta itu 
merupakan benda bergerak tak berwujud di mana hak cipta juga 
dapat dijadikan obyek jaminan  fidusia.  
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No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Oleh sebab itu, secara yuridis, 
bagi para black youtuber yang mengunakan hak cipta lagu dan musik 
tanpa izin berarti dapat dikatagorikan sebagai pencuri atau maling, 
karena telah mengunakan produk hak cipta musik dan lagu tanpa 
lisensi pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan. 
Oleh sebab itu sebaiknya kembali ke jalan yang benar dan 
bermartabat sadar dan segera bertobat para black youtuber di 
manapun berada baik di Indonesia maupun di penjuru dunia. Segera 
penuhi hak hak pemilik hak cipta biar jalan kerja lancar aman dan 
tidak berdosa di azab Allah dan di hukum oleh negara.  Belum lagi 
nanti jika ada pihak-pihak  menerapkan UU Tindak Pidana Korupsi 
jika terdapat pengelapan PNBP dari hasil pembayaran dari objek 
PNBP yang telah ditetapkan oleh UUHC. Bagi subjek hukum 
perseorangan dan badan hukum yang melakukan pembangkangan 
tidak membayar PNBP kepada negara, dan misalkan bekerja sama 
dengan mempengaruhi pejabat yang berkompeten untuk 
memanipulasi pembayaran PNBP yang berpotensi merugikan 
keuangan negara maka dapat diancam sanksi pidana UU Tipikor . 
UU Perpajakan serta UU PNBP, juga dapat menindak secara hukum 
para black youtuber dan pembajak hak cipta, yang tidak membayar 
lisensi atas pengunaan lagu dan musik milik pencipta, hak terkait 
dan pelaku pertunjukan, dapat di kenakan sanksi hukum pidana 
pengelapan pajak. Lihat Pasal 83 Ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 dan 
Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2019 mengatur mengenai 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari daftar lisensi hak 
kekayaan intelektual. Para pembajak dan black youtuber jika akan 
menganakan lagu dan musik untuk kegiatan komersil maka wajib 
memiliki lisensi perjanjian antara pemilik hak cipta, pemegang hak 
cipta, dan pelaku pertunjukan kepada penguna lagu dan musik. Dari 
hasil daftar perjanjian lisensi tersebut dikenai dana oleh Dirjen HKI 
Kemenkum HAM RI sebagai pendapatan negara dari sektor PNBP.  
Jika, pihak ketiga tidak memiliki lisensi namun melakukan aktifitas 
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mereka para black youtuber wajib meminta izin ketika akan 
mengunakan hak cipta di konten-konten berbayar ataupun non 
berbayar yang memiliki nilai ekonomi secara komersial atau non 
komersial yang mengunakan media teknologi informasi dan 
komunikasi. (Baca Pasal 55 Ayat 1 dan Penjelasanya).  

 
E. Pembatasan Hak Cipta Yang Tidak Masuk Dalam Pelanggaran 

Hak Cipta Menurut UUHC Perlu Dipahamai Para Black Youtuber 
Indonesia dan Black Youtuber Dunia     

Jangan berangapan  para black youtuber dan merasionalisasi 
pandangan dan logikannya sendiri menurut nalar-nalar subjektif, 
terhadap pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan, bahwa para black youtuber justru membantu 
mempopulerkan dan mempromosikan lagu-lagu mereka secara 
gratis ke youtube. Itu pandangan dan pendapat yang  tidak tepat, 
kenapa karena para black youtuber dan para nitizen sama sekali 
tidak memiliki hak apapun terhadap hak hak moral dan hak ekonomi 
para pencipta dan pemagang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan. Secara privat mau terkenal dan atau tidak terkenal 
karya cipta, itu menjadi hak hukum pencipta dan pemegang hak 
cipta. Mau dipergunakan untuk apa, dan diumumkan kapan, di 
mana, oleh siapa, itu menjadi hak moral dan hak ekonomi pencipta 
dan tidak satupun orang yang bisa mengeser hak ekslusif pencipta. 
Kecuali hak ekonomi jika ada pelimpahan pengelolaan hak ekonomi 
kepada lembaga hukum korporasi pemegang hak cipta atau lebel, 
harus melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat dan perjanjian tertulis 
adam sebab lain yang dibenarkan  sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan  sebagaimana diatur di dalam  (Pasal 16 Ayat 1 
dan 2 huruf a,b,c,d,d dan f). Dan perlu diketahui oleh para black 
youtuber bahwa ciptaan milik pencipta, pemegang hak cipta itu 
dilindungi di Pasal 40 Ayat (1) huruf d, “ciptaan yang dilindunggi 
meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra terdiri 
atas, huruf d; “lagu dan musik  dengan atau tanpa teks. Perlindungan 
juga berlaku bagi pemegang hak terkait dan pelaku pertunjukan. 
Perlu dipahami oleh para black youtuber baik indivudual maupun 
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korporasi, bahwa UUHC Pasal 41 mengatur mengenai hasil karya 
tidak dindungi hak ciptana, diantaranya, ;  
a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata 
b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip temuan 

atau data walaupun telah diungkapkan dinyatakan, digambarkan, 
di jelaskan , atau digabungkan dalam sebuah ciptaan;  dan 

c. alt, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk 
menyelasaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya 
ditujukan untuk kebutuhan fungsional. (yang dimaksut kebutuhan 
fungsional adalah kebutuhan menusia terhadap suatu alat benda 
atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki 
kegunaan dan fungsi tertentu).  

Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa, hasil rapat terbuka 
lembaga negara, peraturan erundang-undangan, pidato kenegaraan 
atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan 
hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan. (Pasal 42 ). Bahkan juga 
diatur mengenai pembatasan hak cipta, sebagaiman diatur di dalam 
Pasal 43 huruf a, b, d dan e ;  “pembuatan yang tidak diangap sebagai 
pelanggaran hak cipta meliputi,  
a. pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau pengandaan 

lembang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.  
b. pengumuman, pendistribusian, kemunikasidan atau pengandaan 

segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemrintah , 
kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-
undangan, peryataan pada ciptaan tersebut atau ketika terhadap 
ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, 
komunikasi dan atau pengandaan.  

c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari 
kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber 
sejnis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan 
secara langkap.  

d. Pembuatan dan penyebaran konten hak cipta melalui media 
teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersil 
dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau 
pencipta tersebut menyatakan tidak kebaratan atas pebuatan dan 
penyebarluasan tersebut.  

mereka para black youtuber wajib meminta izin ketika akan 
mengunakan hak cipta di konten-konten berbayar ataupun non 
berbayar yang memiliki nilai ekonomi secara komersial atau non 
komersial yang mengunakan media teknologi informasi dan 
komunikasi. (Baca Pasal 55 Ayat 1 dan Penjelasanya).  
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Indonesia dan Black Youtuber Dunia     

Jangan berangapan  para black youtuber dan merasionalisasi 
pandangan dan logikannya sendiri menurut nalar-nalar subjektif, 
terhadap pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan, bahwa para black youtuber justru membantu 
mempopulerkan dan mempromosikan lagu-lagu mereka secara 
gratis ke youtube. Itu pandangan dan pendapat yang  tidak tepat, 
kenapa karena para black youtuber dan para nitizen sama sekali 
tidak memiliki hak apapun terhadap hak hak moral dan hak ekonomi 
para pencipta dan pemagang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan. Secara privat mau terkenal dan atau tidak terkenal 
karya cipta, itu menjadi hak hukum pencipta dan pemegang hak 
cipta. Mau dipergunakan untuk apa, dan diumumkan kapan, di 
mana, oleh siapa, itu menjadi hak moral dan hak ekonomi pencipta 
dan tidak satupun orang yang bisa mengeser hak ekslusif pencipta. 
Kecuali hak ekonomi jika ada pelimpahan pengelolaan hak ekonomi 
kepada lembaga hukum korporasi pemegang hak cipta atau lebel, 
harus melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat dan perjanjian tertulis 
adam sebab lain yang dibenarkan  sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan  sebagaimana diatur di dalam  (Pasal 16 Ayat 1 
dan 2 huruf a,b,c,d,d dan f). Dan perlu diketahui oleh para black 
youtuber bahwa ciptaan milik pencipta, pemegang hak cipta itu 
dilindungi di Pasal 40 Ayat (1) huruf d, “ciptaan yang dilindunggi 
meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra terdiri 
atas, huruf d; “lagu dan musik  dengan atau tanpa teks. Perlindungan 
juga berlaku bagi pemegang hak terkait dan pelaku pertunjukan. 
Perlu dipahami oleh para black youtuber baik indivudual maupun 
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e. Pengandaan, pengumuman dan atau pendistribusian potret 
Presiden dan Wakil Presiden mantan presiden mantan wakil 
presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan 
kemnetrian atau lembaga pemerintah non kementrian dan atau 
kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnnya pada Pasal 44 Ayat (1 huruf, a,b,c dan d), Ayat (2,3 
dan 4), mengatur mengenai pengunaan hak cipta yang berhubungan 
dengan pendidikan, penelitian, penelisan karya ilmiah, penyusunan 
laporan, penulisan kritik, keamanan, peneyelengaraan 
pemerintahan, eksekutif, legislatif peradilan. Ceramah untuk tujuan 
pendidikandan ilmu pengetahuan, pertunjukan gratis dengan 
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi  pencipta. 
Dari penjelasan UUHC tersebut, yang mengatur mengenai hal-hal 
yang tidak masuk dalam perlindungan hak cipta. Konten musik dan 
lagu untuk tujuan komersil dan non kemersil yang dilakukan oleh 
para black youtuber adalah nyata dan terang, bahwa mereka 
melakukan pelanggaran hak cipta, karena tidak termasuk hal-hal 
yang di kecualikan yang tidak diangap sebagai pelanggaran hak 
cipta.   Oleh sebab itu mereka wajib memahami aturan dan regulasi 
UUHC tersebut.  
 
F. Tiga Jenis dan Kelompok Youtuber Dalam Negeri dan Youtuber 

Luar Negeri  
Penulis menyebut ada tiga kelompok youtubers yang ada di 

Indonesia dan di dunia selama melakukan pengamatan faktual 
secara empiris berdasarkan pada pemahaman dan keajian penulis 
secara kognitif secara keseluruhanya. Kelompoak pertama adalah, 
Corporate and Individual Black Youtuber. Youtuber hitam korporasi 
dan perseorangan baik dalam negeri maupun luar negeri yang 
secara sadar memahami regulasi UUHC terkait hak dan kewajiban 
dalam aturan hukum tentang hak-hak ekonomi dan hak moral 
pemilik hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan untuk 
mendapatkan lisensi dari mereka untuk kegiatan komersil dan non 
kemrsil guna untuk mendapatkan nilai ekonomi sehingga jenis 
youtuber ini masuk dalam katagori sebagai pelaku tindak pidana 
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pelanggaran hak cipta yang disengaja melanggar hukum 
(intentionnally violated the law). Kelompok kedua adalah Corporate 
and Individual White Youtuber (youtuber korporasi putih dan 
perseorangan secara sadar memahami UUHC terkait hak dan 
kewajiban aturan hukum tentang hak-hak ekonomi dan hak moral 
baik di dalam negeri maupun diluar negeri  guna mendapatkan 
lisensi dengan cara etikat baik  kepada pemilik hak cipta, hak terkait 
dan pelaku pertunjukan untuk tujuan komersial dan non kemersil 
guna untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi), sehingga 
jenis youtuber ini masuk dalam katagori sebagai pelaku taat pada 
hukum (obedience to the law). Golongan ketiga adalah, Corporate and 
Individual Gray Youtuber (youtuber korporasi abu-abu dan 
perseorangan secara sadar tidak memahami UUHC terkait hak dan 
kewajiban aturan hukum tentang hak-hak ekonomi dan hak moral 
baik di dalam negeri maupun diluar negeri untuk guna mendapatkan 
lisensi dengan cara etikat baik  kepada pemilik hak cipta, hak terkait 
dan pelaku pertunjukan bukan untuk tujuan komersial dan non 
komersil guna untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi). 
Tindakan youtuber ini hanya bersifat iseng dan hiburan semata dan 
tidak memiliki rencana apapun untuk berpikir untuk mencari 
keutungan dan mendapatkan nilai secara ekonomi atau secara 
komersial. Jenis youtuber abu abu ini masuk dalam kagori  tidak 
mengerti hukum (don’t understanding the law).   

 
G. Masalah Yuridis Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi UUHC Yang 

Menjadi Penghambat Penegakkan Hukum Pidana Pelanggaran 
Hak Cipta Di Indonesia    

Pandangan hukum penulis, tindak pidana pembajakan dan 
cover lagu dan musik di Indonesia, selain di sebabkan oleh masalah 
yuridis dalam penyusunan formulasi, aplikasi dan eksekusi Undang-
Undang Hak Cipta  Nomor 28 Tahun 2014 secara secara subtansial 
ketentuan pidanya mengalami masalah yuridis dan belum dapat 
memberikan rasa keadilan bagi para pelaku pertunjukan. Dalam 
penelitian penulis, terdapat dua masalah pokok dalam UUHC, yaitu, 
masalah pertama, apakah kebijakan, formulasi, aplikasi, dan eksekusi  
hukum pidana (penal policy) terhadap tindak pidana pembajakan, 
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lagu untuk tujuan komersil dan non kemersil yang dilakukan oleh 
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dan perseorangan baik dalam negeri maupun luar negeri yang 
secara sadar memahami regulasi UUHC terkait hak dan kewajiban 
dalam aturan hukum tentang hak-hak ekonomi dan hak moral 
pemilik hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan untuk 
mendapatkan lisensi dari mereka untuk kegiatan komersil dan non 
kemrsil guna untuk mendapatkan nilai ekonomi sehingga jenis 
youtuber ini masuk dalam katagori sebagai pelaku tindak pidana 
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pengandaan, hak moral, hak ekonomi hak cipta lagu dan musik di 
Indonesia saat ini belum berkeadilan? Masalah kedua, adalah 
bagaimanakah kebijakan reformulasi, aplikasi, dan eksekusi tindak  
pidana pembajakan, penggandaan, hak moral dan hak ekonomi,hak 
cipta lagu dan musik di Indonesia yang akan datang ?. Kajian penulis, 
pendekatan penelitian ini mengunakan pendekatan sosio-legal 
merupakan kajian yang “memadukan” kajian doktrinal dengan kajian 
sosial, pemaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum 
tidak pernah bekerja di ruang hampaterhadap tindak pidana 
pembajakan hak cipta lagu dan musik di Indonesia yang akan datang. 
Penulis ber-paradigma postpositivisme yang menjadi basis realitas 
berdasasarkan pengalaman, pengamatan peneliti bersikap netral 
terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian penulis, saat ini, 
Undang-Undang Hak Cipta yang baru belum mampu memberikan 
rasa keadilan bagi pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan di Indonesia. Hal itu dibuktikan, tingkat tindak pidana 
pembajakan, yang menyebabkan kerugian meteriil yang begitu besar 
bagi pelaku pertunjukan dan negara. Oleh sebab itu, untuk 
mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana pembajakan agar 
memiliki berkeadilan bagi para pertunjukan di Indonesia yang akan 
datang, reformulasi ketentuan pidana terhadap sanksi tindak pidana 
pembajakan, pengandaan, lisensi, hak moral, hak ekonomi, hak cipta 
musik dan lagu, harus dilakukan penataan ulang (reformulasi) 
melalui yudicial riview ke Mahkamah Konstitusi (MK) RIatau melalui 
sarana politik dengan mengajukan revisi Undang-Undang Hak Cipta 
melalui jalur executive review lembaga ekekutif dan legislatif 
(Pemerintah-DPR RI), dalam menata kembali formulasi ketentuan 
pidana di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru.  

Reformulasi yang harus dilakukan adalah mengenai kepastian 
dan kejelasan kualifikasi delik dan sistem pemidanaan dalam UUHC 
No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  Pembuatan Undang-Undang 
Hak Cipta, pembuat Undang-undang dalam menyusun rumusan 
ketentuan pidana terjadi ketidak singkronan terhadap jenis 
kualifikasi delik atau katagori rumusan ketentuan pidanannya antara 
tindak pidana “pelangaran” dan atau tindak pidana “kejahatan”. 
Pembuat Undang-undang dinilai tidak memperhatikan prinsip 
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kesatuan harmonisasi sistem hukum pidana, dan mengabaikan 
aturan UU dalam Lampiran II Sub C.3 angka ke 113-UU No 12 Tahun 
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undang. Dalam 
lampiran UU ini di katakan, “dalam merumuskan ketentuan pidana 
perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat 
dalam Buku I KUHP, karenaketentuan dalam buku ke I berlaku juga 
bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-
undangan lain, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain 
(Pasal 103 KUHP)”. Hal lain yang menjadi masalah yuridis dalam 
UUHC No 28 tahun 2014, adalah tidak adanya kepastian rumusan 
dalam ketentuan pidana apakah jenis dan kualifikasi delik dalam 
ketentuan pidana di dalam UUHC yang baru. Pembuat UUHC 
tampkanya ragu dalam penentuan apakah terhadap pelaku tindak 
pembajakan atau pengandaan masuk kualifikasi delik  “pelanggaran” 
atau “kejahatan”.5  Karena di dalam UUHC, tidak sebut secara jelas di 
pasal-pasal lain apakah jenis kualifikasi delik dalam UUHC. Hal itu 
pembuat Undang-undang telah melanggar Lampiran II Sub C.3 
angka ke 121, UU No 12 Tahun 2011, berbunyi, “sehubungan adanya 
perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 
pelanggaran di dalam KUHP, rumusan ketentuan pidana harus 
menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam 
dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan”. Dalam 
ketentuan pidana, pembuat UUHC telah memasukan frase 
“pelanggaran” terhadap tindak pidana pembajakan, namun dalam 
penerapan ketentuan sanksi pidana dalam UUHC, pembuat Undang-
undang mengunakan ancaman pidana terhadap tindak pidana 
pelanggaran tidak sesuai dengan ketentuan umum dalam Buku I 
KUHP sebagai pedoman induk yang mengatur mengenai jenis 
kejahatan, pelangaran, sanksi pidana, sanksi pidana denda, masa 
daluarsa, sistem hukum acaranya, hak pengaduan, masa daluarsa 
pengaduan dan ketentuan subyek hukum dll. Karena, antara 
pelangaran dan kejahatan dalam ketentuan umum Buku I KUHP 

                                                           
5 Lampiran II Sub C.3 angka ke 121, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan  
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terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian penulis, saat ini, 
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terdapat konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan dan fungsi 
sistem pidana dan pemidanaanya.  

Pembuat Undang-undang, jika menurut penulis lalai dalam 
pembuatan UUHC tidak merujuk pada UU Peraturan Pembentukan 
Perundang-Undangan, sebagaimana tersebut di atas, hal itu akan 
menjadi masalah yuridis terhadap implementasi ketentuan pidana 
dalam UUHC yang baru dan UUHC tidak lagi efektif sebagai sarana 
penegakkan hukum dan perlindungan hukum karena dalam 
pembuatan rumusan ketentuan pidana dilakukan secara 
inkonstitusional karena melangar prinsip kesatuan harmonisasi 
sistem hukum pidana. Hal itu juga akan berpengaruh pada upaya 
hukum perdata alternatif, melalui sarana penal mediasi dan 
restorative justice,  jika subyek hukum (korban) tidak disebut secara 
jelas dan terang dalam pasal lain dalam UUHC, termasuk aturan 
mekanisme masa daluarsa dalam mengajukan gugatan perdata, ini 
juga akan menjadi masalah yuridis dikemudian.  Aspek penyelesaian 
sengketa hak cipta musik dan lagu dari apsek keperdataan dalam 
UUHC memang cukup kuat dan mendominasi, dan hal itu secara 
tidak langsung juga menjadi bagian yang akan mempengaruhi proses 
tindak pidana hak cipta secara tidak langsung.  Karena, upaya penal 
mediasi melalui restorative justice akan dipergunakan oleh pelaku 
tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu sebagai 
sarana dan strategi untuk menghindari sanksi pidana dan 
pemidanaan. Hal ini menjadi ancaman atas ketidak afektifan sanksi 
pidana yang tertuang dalam UUHC yang baru karena karena UU ini 
lebih dominan ke penegakkan hukum secara keperdataan pada 
individual responsibility (pertangung jawaban pribadi) sebagai wujud 
personal liberty. Memang dalam Dokumen Penunjang Kongres PBB 
Ke -9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan 
pidana yaitu dokumen A/CONF.169/6), diungkapkan perluanya 
semua negara mempertimbangkan“privatizing same law inforsment 
and justice functions” dan altrnative dispute resolution /ADR berupa 
mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi dalam sistem peradilan 
pidana.  
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Khususnya mengenai ADR dikemukan dalam dokumen itu sbb, 
“the techniques of mediation, consilitation, and arbitration which 
have been developed in the civil law environment, may well ne more 
widely applicable in criminal law. For example, it is ponssible complex 
and lengthy cases involving fraud and white-collar crime pose for 
courts could by reduced, if not entirely eliminated, by applying 
principles developed in concialiation and arbitration hearings. In 
particular, if the accused is a corporation or business entity rather 
than an individual person, the fundamental aim of the court hearing 
must be not ti impose punisment but to achieve an outcame tha is in 
the interest of society as a whole and to reduce the probability of 
recidivism” (teknik mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang telah 
dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, mungkin juga 
lebih luas diterapkan dalam hukum pidana. Misalnya, adalah kasus-
kasus yang rumit dan panjang yang melibatkan kecurangan dan 
kriminalitas kerah putih untuk pengadilan dapat dikurangi, jika tidak 
sepenuhnya dihilangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang 
dikembangkan dalam audiensi perdamaian dan arbitrase. Secara 
khusus, jika terdakwa adalah perusahaan atau badan usaha daripada 
orang perorangan, tujuan mendasar dari sidang pengadilan harus 
tidak memaksakan hukuman tetapi untuk mencapai hasil yang 
dikalahkan adalah demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan 
dan untuk mengurangi kemungkinan residivisme).  

Pembuat UUHC kemungkinan merujuk pada ketentuan dalam 
dokumen Kongres PBB ke -9, dan laporan Kongres PBB tentang , 
“The Prevention of Crime and  the Treatment of Offenders” dokumen 
A/CONF/169/16  dikemukan,”untuk mengatasi  problem kelebihan 
muatan penumpukan perkara dipengadilan, para peserta kongres 
menekankan pada upaya pelepasan bersyarat mediasi, restitusi dan 
kompensasi, khsusunya untuk pelaku pemula dan pelaku muda 
(dalam laporan 112). Namun, pada kenyataanya, bahwa UUHC No 28 
Tahun 2014, antara pemungutan royalti yang dipungut oleh LMKN 
dan LMK, tingkat pelangaran pada aspek kerugian ekonomi terhadap 
pelaku pertunjukan musik dan lagu dan kerugian keuangan negara 
nilainya lebih besar sampai Rp 19 trilyun rupiah lebih. Artinya, upaya 
penal mediasi dan restorative justice yang selama ini dijalankan, 
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sistem pidana dan pemidanaanya.  

Pembuat Undang-undang, jika menurut penulis lalai dalam 
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mekanisme masa daluarsa dalam mengajukan gugatan perdata, ini 
juga akan menjadi masalah yuridis dikemudian.  Aspek penyelesaian 
sengketa hak cipta musik dan lagu dari apsek keperdataan dalam 
UUHC memang cukup kuat dan mendominasi, dan hal itu secara 
tidak langsung juga menjadi bagian yang akan mempengaruhi proses 
tindak pidana hak cipta secara tidak langsung.  Karena, upaya penal 
mediasi melalui restorative justice akan dipergunakan oleh pelaku 
tindak pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu sebagai 
sarana dan strategi untuk menghindari sanksi pidana dan 
pemidanaan. Hal ini menjadi ancaman atas ketidak afektifan sanksi 
pidana yang tertuang dalam UUHC yang baru karena karena UU ini 
lebih dominan ke penegakkan hukum secara keperdataan pada 
individual responsibility (pertangung jawaban pribadi) sebagai wujud 
personal liberty. Memang dalam Dokumen Penunjang Kongres PBB 
Ke -9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan 
pidana yaitu dokumen A/CONF.169/6), diungkapkan perluanya 
semua negara mempertimbangkan“privatizing same law inforsment 
and justice functions” dan altrnative dispute resolution /ADR berupa 
mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi dalam sistem peradilan 
pidana.  
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tidak sebanding atas jumlah pelaku tindak pidana pembajakan  hak 
cipta bidang musik dan lagu di Indonesia. Hal itu membuktikan, 
bahwa kecendrungan UUHC dalam keutamaan upaya hukum melalui 
sarana upaya penal mediasi dalam sengketa hak cipta belum dapat 
dilaksanakan secara efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa 
hak cipta. Penelitian dalam buku ini menemukan novelty tawaran 
baru dalam memberikan solusi peningkatan kemampuan memahami 
kebijakan refomulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum serta reformulasi 
dari implementasi pengaturan ketentuan pidana dalam UUHC No 28 
tahun 2014  Tentang Hak Cipta bidang musik dan lagu saat ini dan 
yang akan datang. Dan dapat memberikan informasi dan edukasi 
kepada para subjek hukum untuk dijadikan bahan rujukan dalam 
rangka mereformulasi ketentuan pidana yang menjadi masalah 
yuridis dalam implementasi UUHC No 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta, yang mengatur tentang reformulasi ketentuan pidana 
terhadap para pelaku tindak pidana pembajakan, hak ekonomi, hak 
moral, lisensi, korporasi, hak konsumen. Demi kepastian hukum, 
keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi pelaku pertunjukan 
dan negara saat ini dan yang akan datang. Untuk menindak para 
pembajak hak cipta dan peng-cover lagu dan musik tanpa izin 
pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan 
sebelum dilakukan reformulasi UUHC saat ini, juga dapat 
mengunakan sarana UU Tipikor jika terjadi adanya pejabat negara 
yang menyalahgunakan jabatan bekerja sama dengan para pembajak 
peng-cover ilegal berkaitan dengan pembayaran Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) dan Undang-Undang Perpajakan dari sisi Pajak 
Lisensi dan kewajiban membayar pajak pribadi dan pajak 
penghasilan kepada negara jika mereka sengaja atau lalai 
melaksanakan kewajiban terhadap pengunaan hak cipta yang sudah 
menghasilkan uang secara ekonomi.   
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H. Reformulasi Ketentuan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi  
Dalam UUHC Melalui Upaya Hukum Yudicial Reviw Ke 
Mahkamah Konstitusi RI Atau Eksekutife Review Melalui 
Lembaga Eksekutif dan Legislatif 

Penulis memberikan kritik akademidis dan sekaligus taearan 
solusi untuk menjawab persoalan masalah masalah yang cukup 
komplek terhadap implementasi UUHC direalitas empirisnnya. 
Kesimpulan pertama, bahwa, kebijakan formulasi, aplikasi dan 
eksekusi, tindak pidana pembajakan hak cipta, pengandaan cover 
lagu secara ilegal bidang musik dan lagu di Indonesia saat ini belum 
belum berkeadilan. Hal ini dikarenakan adanya subtansi hukum di 
dalam Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, secara umum 
mengalami masalah yuridis. Hal itu terlihat dari penyusunan pasa-
pasal oleh pembuat Undang-undang di dalam ketentuan pidana 
tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai jenis kualifikasi 
delik, apakah terhadap tindak pidana pembajakan hak cipta lagu dan 
musik baik secara fisik maupun digital termasuk kualifikasi delik 
pelanggaran atau kejahatan. Pengaturan mengenai pertangung 
jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh 
badan hukum korporasi tidak diatur. Masalah yuridis lain, adalah 
penentuan kewenangan kewenangan kompetensi pengadilan dalam 
hal kewenangan mengadili tidak singkron antara pasal satu dengan 
pasal yang lainnya, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam 
aplikasi dan eksekusi UUHC saat ini, yang berakibat menimbulkan 
potensi kerugian secara ekonomi yang cukup besar terhadap para 
pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan 
dan kerugian keuangan negara di Indonesia belum berkeadilan.  

Bahwa, kebijakan reformulasi, aplikasi dan eksekusi hukum 
pidana terhadap tindak pidana pembajakan, hak cipta lagu musik  
yang berkeadilan di Indonesia yang akan datang,pelaku pertunjukan 
dan pemerintah harus melakukan langkah-langkah reformulasi 
Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta. 
Harus diatur dalam regulasi yang jelas dan tegas, dalam rangka 
melakukan pencegahan tindak pidana pembajakan. Reformulasi 
Undang-undang Hak Cipta membenahi masalah yuridis, yaitu, 
melalui dua langkah hukum. Langkah hukum pertama adalah 
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yang akan datang. Dan dapat memberikan informasi dan edukasi 
kepada para subjek hukum untuk dijadikan bahan rujukan dalam 
rangka mereformulasi ketentuan pidana yang menjadi masalah 
yuridis dalam implementasi UUHC No 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta, yang mengatur tentang reformulasi ketentuan pidana 
terhadap para pelaku tindak pidana pembajakan, hak ekonomi, hak 
moral, lisensi, korporasi, hak konsumen. Demi kepastian hukum, 
keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi pelaku pertunjukan 
dan negara saat ini dan yang akan datang. Untuk menindak para 
pembajak hak cipta dan peng-cover lagu dan musik tanpa izin 
pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan 
sebelum dilakukan reformulasi UUHC saat ini, juga dapat 
mengunakan sarana UU Tipikor jika terjadi adanya pejabat negara 
yang menyalahgunakan jabatan bekerja sama dengan para pembajak 
peng-cover ilegal berkaitan dengan pembayaran Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) dan Undang-Undang Perpajakan dari sisi Pajak 
Lisensi dan kewajiban membayar pajak pribadi dan pajak 
penghasilan kepada negara jika mereka sengaja atau lalai 
melaksanakan kewajiban terhadap pengunaan hak cipta yang sudah 
menghasilkan uang secara ekonomi.   
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mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI, 
mengajukan revisi pasal-pasal dengan penambahan pasal-pasal baru 
dan memperbaiki pasal yang tidak singkron dengan pasal laianya. 
Atau dapat melakukan Eksekutif review ke lembaga eksekutif dan 
legislatif  untuk melakukan reformulasi UUHC agar disempurnakan 
hal-hal yang belum diatur dan mensingkronisasi pasal-pasal yang 
mengalami disharmonisasi karena saling bertentangan. Pasal yang 
baru yang sangat krusial yang harus reformulasi adalah mengenai 
sanksi ketentuan pidana, jenis kualifikasi delik,  pengaturan sanksi 
pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana korporasi, 
penentuan kompetensi wilayah yurisdiksi pengadilan dan 
singkronisasi pasal-pasal yang saling bertolak belakang, dengan 
pasal laianya, kejelasan mengenai sanksi denda dan ganti rugi bagi 
korban, kejelasan obyek hukum. Reformulasi pasal-pasal subtansial 
harus segera dilaksanakan untuk menekan tindak pidana 
pembajakan, pengandaan, lisensi, hak ekonomi dan hak moral di 
Indonesia, sehingga Undang-Undang Hak Cipta yang akan datang 
dapat memberikan rasa keadilan bagi para pelaku pertunjukan di 
Indonesia.Langkah kedua, melalui sarana politik dengan mengajukan 
revisi UUHC melalui jalur lembaga eksekutif dan legislatif 
(Pemerintah-DPR RI), guna menata kembali dalam rangka 
mereformulasi rumusan ketentuan pidana, singkronisasi pasal-pasal, 
penambahan pasal-pasal yang mengatur mengenai subjek hukum 
yang berhak mengajukan pengaduan, subjek pengganti pengadu jika 
meningal dunia atau masih dibawah umur, batas waktu pengaduan, 
sanksi pidana korporasi, dan penarikan pengaduan dan akibat-akibat 
yuridis laianya seperti aturan daluwarsa di dalam UUHC yang baru 
agar pelaku pertunjukan mendapatkan kepastian hukum yang 
berkeadilan dimasa depan. Dari kesimpulan tersebut di atas, penulis 
merekomendasikan agar pememerintah, pelaku pertunjukan dan 
atau organisasi profesi  seperti ASIRI, ASIRINDO, PAPPRI, LMKN, 
LMK, WAMI, RAI, KCI, KP3R dan organisi lainya yang terkait dalam 
ruang lingkup Hak Cipta bidang musik dan lagu untuk melakukan 
dua rekemndasi, yaitu, rekemndasi pertama agar untuk menjamin 
pelaksanaan kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi UUHC No 28 
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta guna memenuhi rasa keadilan bagi 
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para pelaku pertunjukan (musisi-penyanyi-producer-pencipta lagu) 
di Indonesia agar pemerintah mereformulasi UUHC yang lama. 
Maraknya tidak pidana pembajakan, pengandaan, lisensi, atas 
pengunaan hak cipta lagu dan musik secara ilegal saat ini 
disebabkan karena terjadi masalah yuridis  terhadap pelaksanaan 
ketentuan pidana di dalam UUHC. Untuk mengantisipasi karena 
terjadinya kekesongan hukum di dalam UUHC, terkait masalah 
yuridis di dalam ketentuan pidana UUHC, yang berdampak pada 
kerugian secara ekonomi bagi pelaku pertunjukan dapat 
mengunakan UU yang relevan dapat dipergunakan sebagai alat 
mencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana 
pembajakan hak cipta musik dan lagu dapat mengunakan UU 
Tipikor, UU Paten, UU Merek, UU Perpajakan.  Rekomendasi yang 
kedua agar, kedepan, dalam rangka mereformulasi UUHC yang lama 
agar menjadi lebih baik, pemerintah dapat kerjasama yang baik 
sebagai team work bersama organisasi profesi terkait seperti 
PAPPRI, ASIRI, WAMI, RAI ASIRINDO, SELMI, KP3R dan organisasi 
profesi seni lainnya yang terkait, bekerja sama dengan penegak 
hukum polri, jaksa, hakim, DJKI, dalam mensingkronkan masalah-
masalah yuridis tersebut untuk disusun menjadi lebih baik guna 
memberikan perlindungan hukum para pelaku pertunjukan di 
Indonesia yang berkeadilan. Kordinasi dengan Pemerintah melalui 
presiden dan Ketua DPR RI untuk melakukan revisi atau menata 
ulang terkait ketentuan pidana, pengaturan sanksi terhadap pelaku 
tindak pidana korporasi, dll dalam UUHC agar tidak menjadi masalah 
yuridis dalam pelaksanaan UUHC dilapangan. Komisioner LMKN 
Hak Terkait maupun LMK-LMK Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) 
untuk memperjuangkan perlindungan terhadap tindak pidana Hak 
Cipta yang efektif dan mewadai para pencipta lagu atau pemegang 
hak cipta maupun Pemilik Hak Terkait  yang memiliki hak Eksklusif 
baik hak Moral maupun Hak Ekonominya sebagai salah satu bentuk 
penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dalam 
rangka mensejahterakan Para Pencipta lagu/Lirik maupun 
Pemegang hak Cipta yang berhak atas hak ekonominya secara adil 
dan wajar dan melindunggi dari tindak pidana pembajakan, 
pengandaan cover lagu dan musik, distosrsi ciptaan, mutilas ciptaan, 

mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI, 
mengajukan revisi pasal-pasal dengan penambahan pasal-pasal baru 
dan memperbaiki pasal yang tidak singkron dengan pasal laianya. 
Atau dapat melakukan Eksekutif review ke lembaga eksekutif dan 
legislatif  untuk melakukan reformulasi UUHC agar disempurnakan 
hal-hal yang belum diatur dan mensingkronisasi pasal-pasal yang 
mengalami disharmonisasi karena saling bertentangan. Pasal yang 
baru yang sangat krusial yang harus reformulasi adalah mengenai 
sanksi ketentuan pidana, jenis kualifikasi delik,  pengaturan sanksi 
pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana korporasi, 
penentuan kompetensi wilayah yurisdiksi pengadilan dan 
singkronisasi pasal-pasal yang saling bertolak belakang, dengan 
pasal laianya, kejelasan mengenai sanksi denda dan ganti rugi bagi 
korban, kejelasan obyek hukum. Reformulasi pasal-pasal subtansial 
harus segera dilaksanakan untuk menekan tindak pidana 
pembajakan, pengandaan, lisensi, hak ekonomi dan hak moral di 
Indonesia, sehingga Undang-Undang Hak Cipta yang akan datang 
dapat memberikan rasa keadilan bagi para pelaku pertunjukan di 
Indonesia.Langkah kedua, melalui sarana politik dengan mengajukan 
revisi UUHC melalui jalur lembaga eksekutif dan legislatif 
(Pemerintah-DPR RI), guna menata kembali dalam rangka 
mereformulasi rumusan ketentuan pidana, singkronisasi pasal-pasal, 
penambahan pasal-pasal yang mengatur mengenai subjek hukum 
yang berhak mengajukan pengaduan, subjek pengganti pengadu jika 
meningal dunia atau masih dibawah umur, batas waktu pengaduan, 
sanksi pidana korporasi, dan penarikan pengaduan dan akibat-akibat 
yuridis laianya seperti aturan daluwarsa di dalam UUHC yang baru 
agar pelaku pertunjukan mendapatkan kepastian hukum yang 
berkeadilan dimasa depan. Dari kesimpulan tersebut di atas, penulis 
merekomendasikan agar pememerintah, pelaku pertunjukan dan 
atau organisasi profesi  seperti ASIRI, ASIRINDO, PAPPRI, LMKN, 
LMK, WAMI, RAI, KCI, KP3R dan organisi lainya yang terkait dalam 
ruang lingkup Hak Cipta bidang musik dan lagu untuk melakukan 
dua rekemndasi, yaitu, rekemndasi pertama agar untuk menjamin 
pelaksanaan kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi UUHC No 28 
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta guna memenuhi rasa keadilan bagi 
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modifikasi ciptaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Hal ini 
menjadi hambatan para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan untuk melakukan upaya hukum pidana di Indonesia. Hal 
penyebab lain, lemahnya penindakan hukum pidana di Indoesia, 
adalah secara ekonomi pelaku tindak pidana pembajakan yang 
bersekala besar itu dilakukan oleh perusahaan yang memiliki fiansial 
kuat secara ekonomi, sehingga ia dengan sangat mudah memainkan 
strategi menghadapi masalah-masalah dengan cara-cara tidak 
bermoral dan mengecilkan hak-hak pemegang hak cipta (pencipta 
lagu), hak terkiat (produser fonogram-lembaga penyiaran) dan 
pelaku pertunjukan (penyanyi-mususi-pencipta lagu). Apalagi, para 
youtubers Indonesia, yang membuat konten-konten lagu musik 
semau sendiri, tanpa mecantumkan nama pencipta lagu dan 
composer musik, hal itu sudah merupakan pelangaran hak moral 
dan pelangaran lisensi yang dapat dipidana, karena sudah merugikan 
secara ekonomi bagi mereka.  

 
  



39Edi Ribut Harwanto

 
 
BAB III 
 
MENELAAH PIDANA PENYERTAAN DALAM 
KUHP TERHADAP YOUTUBE DAN 
PARA KREATOR BLACK YOUTUBER   
 
 
 
A. Keberlakukan Regulasi Diinternal Youtube Terhadap Para 

Kreator Black Youtuber Wajib Tunduk Dan Patuh Dengan 
Ketentuan Pidana Di dalam UUHC Indonesia  

Bahwa, seperti kita ketehui, para fonomena para youtubers 
Indonesia, saling berlomba-lomba membuat konten dari berbagai 
jenis dan bentuk intertein maupun acara-acara formal non formal, 
hiburan dan seni. Mereka berangapan aturan pada youtube dirasa 
kuat kebal hukum dan mengabaikan UUHC yang berlaku di 
Indonesia. Sehingga banyak para kreator youtube hanya melihat 
regulasi uang ditentukan oleh youtube, tanpa melihat regulasi 
UUHC yang memberi perlindungan hak cipta bagi pencipta, 
pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan. Perlu 
diketahui, bahwa hukum di Indonesia bersifat mendunia dan 
mengatur sanksi pidana kepada setiap orang yang melakukan 
kejahatan kecuali masuk dalam oleh negara diberikan hak 
exterioritas sebagaimana  diatur di Pasal 2 KUHP  dan penjelasan 
huruf, a, b, c, d dan e.  Jadi mereka siapa saja orang asing yang 
melakukan tindak pidana di Indonesia, kecuali tersebit diadalam 
pasat tersebut di atas, dapat diproses mengunakan hukum 
Indonesia. Mereka yang memiliki hak exterioritas dalah ;   

 

modifikasi ciptaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Hal ini 
menjadi hambatan para pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan untuk melakukan upaya hukum pidana di Indonesia. Hal 
penyebab lain, lemahnya penindakan hukum pidana di Indoesia, 
adalah secara ekonomi pelaku tindak pidana pembajakan yang 
bersekala besar itu dilakukan oleh perusahaan yang memiliki fiansial 
kuat secara ekonomi, sehingga ia dengan sangat mudah memainkan 
strategi menghadapi masalah-masalah dengan cara-cara tidak 
bermoral dan mengecilkan hak-hak pemegang hak cipta (pencipta 
lagu), hak terkiat (produser fonogram-lembaga penyiaran) dan 
pelaku pertunjukan (penyanyi-mususi-pencipta lagu). Apalagi, para 
youtubers Indonesia, yang membuat konten-konten lagu musik 
semau sendiri, tanpa mecantumkan nama pencipta lagu dan 
composer musik, hal itu sudah merupakan pelangaran hak moral 
dan pelangaran lisensi yang dapat dipidana, karena sudah merugikan 
secara ekonomi bagi mereka.  
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a. Para kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia dengan 
sepengetahuan pemerintah Republik Indonesia   

b. Para korps diplomatik negara-negara asing seperti, seperti 
ambassador, duta istimewa, duta dan charge d’affaires 

c. Para konsul seperti konsul jenderal, konsul, wakil konsul dan 
agen konsul apabila antara pemerintah republik indonesia 
dengan negara sing itu ada perjanjian yang saling mengakui 
adannya hak kekebalan deplomatik untuk negaranya masing-
masing.  

d. Pasukan-pasukan tentera asing dan para anak buah kapal-kapal 
perang asing yang berada dibawah pimpinan langsung dari 
komando-komandonya yang datang di Indonesia atau melalui 
wilayah RI dengan spengetahuan pemerintah Republik Indonesia.  

e. Para wakil dari badan-badan internasional seperti para utusan 
perserikatan bangsa-bangsa, palang merah internasional dan 
lain-lainnya.  

Bahwa, jika siapapun orang asing yang melakukan tindak 
pidana di Indonesia, selain kelompok orang-orang yang disebut di 
dalam Pasal 2 KUHP tersebut di atas, maka dapat diproses dengan 
hukum pidana Indonesia.6 Oleh sebab itu, karena KUHP mengatur 
mengenai subjek hukum yang diatur secara khusus tidak dapat 
dipidana mengunakan hukum Indonesia, terhadap orang-orang yang 
memiliki hak exsperioritas, maka selanjutnya bagi pera pelanggar 
yang melakukan kejahatan di Indonesia, terhadap orang-orang yang 
dikecualikan tersebut, dapat diproses hukum di negaranya masing-
masing. Selebihnya, badan hukum maupun perseorangan kecuali 
tersebut dalam pengecualian dapat di pidana dengan hukum pidana 
Indonesia. Berkaiatan dengan penjelasan tersebut di atas, bahwa, 
siapa saja yang melakukan kejahatan pidana di negara Indonesia, 
maka mereka dapat dijerat dengan mengunakan hukum Indonesia, 
tidak pandang bulu siapapun mereka. Seperti perusahan youtube 
dan aplikasi berbayar lainnya, yang bernaung di bawah kendali 
perusahaan dunia dan cukup besar di lingkup internasional, bukan 
berarti memiliki kekekebalan hukum dan tidak dapat dituntut secara 
                                                           

6 R.Sugandi, KUHP Dengan Penjelasanya, Suarabaya, 2003 , Usaha Nasional 
Surabaya, Hal : 5-6  
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pidana maupun perdata jika terjadi tindak pidana hak cipta. Pasal 55 
Ayat (1) ke-2 dan ke-2 KUHP Tentang Turur Serta Melakukan Tindak 
Pidana. “Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana, ke-1; 
,orang yang melakukan yang menyuruh melakukan, melakukan atau 
yang turut melakukan perbuatan itu. Artinya, jika youtube secara 
tidak etikat turut serta menyedikan sarana laman aplikasi untuk 
dipergunakan para black youtuber yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran pidana hak cipta, yang telah di beri surat peringatan 
oleh pencipta, pemagang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan, namun masih tetap mengambil tindakan apapun, maka 
dapat diangap pihak youtube dapat dikenakan Pasal 55 Ayat (1) ke-2 
KUHP tersebut. Contohnya, black youtuber mengungah video yang 
berisi konten pelanggaran hak cipta, ke youtube, karena diketahui 
terdapat pelanggaran hak cipta, maka pencipta dan pemegang hak 
cipta , melakukan klaim pelanggaran hak cipta tersebut ke youtube. 
Jika, dalam batas waktu tertentu, surat elektronik maupun surat 
peringatan tertulis telah diterima oleh pihak youtube, namun tidak 
mengambil tindakan terhadap para balck youtuber, maka pihak 
youtune sebagai penangung jawab korporasi dapat diancam pidana 
tutur serta dalam pelanggaran pidana hak cipta.    

Hal lain yang perli diketahui adalah, mengenai teori 
pertungungjawaban pidana di Indonesia, yang sudah lazim 
digunakan oleh aparat penegak hukum dengan pengembangan 
doktrin para sarjana. Kecuali, azasa legalitas di dalam KUHP kita 
tidak mengatur regulasi sanksi kepada mereka para turut serta 
dalam pelanggaran pidana atau kejahatan pidana.   Orang tidak akan 
dipidana jika ia melakukan perbuatan yang belum ada peraturan 
yang melarang perbuatan tersebut, Orang tidak akan dipidana 
walaupun ia melakukan perbuatan yang sudah ada peraturan yang 
melarangnya tetapi larangan dalam peraturan tersebut tidak ada 
ancaman sanksi pidananya. Oleh sebab itu, seluruh aplikasi 
berbayar, di Indonesia, yang turut serta melakukan tindak pidana 
pelanggaran, dengan etikat tidak baik, maka dapat dipiancam pidana 
sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan di juncto-kan 
pasal pokok yang dilanggarnya, yaitu Pasal 113 Ayat (1), (2), (3) dan (3) 
UUHC No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pendeknya dapat 

a. Para kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia dengan 
sepengetahuan pemerintah Republik Indonesia   

b. Para korps diplomatik negara-negara asing seperti, seperti 
ambassador, duta istimewa, duta dan charge d’affaires 

c. Para konsul seperti konsul jenderal, konsul, wakil konsul dan 
agen konsul apabila antara pemerintah republik indonesia 
dengan negara sing itu ada perjanjian yang saling mengakui 
adannya hak kekebalan deplomatik untuk negaranya masing-
masing.  

d. Pasukan-pasukan tentera asing dan para anak buah kapal-kapal 
perang asing yang berada dibawah pimpinan langsung dari 
komando-komandonya yang datang di Indonesia atau melalui 
wilayah RI dengan spengetahuan pemerintah Republik Indonesia.  

e. Para wakil dari badan-badan internasional seperti para utusan 
perserikatan bangsa-bangsa, palang merah internasional dan 
lain-lainnya.  

Bahwa, jika siapapun orang asing yang melakukan tindak 
pidana di Indonesia, selain kelompok orang-orang yang disebut di 
dalam Pasal 2 KUHP tersebut di atas, maka dapat diproses dengan 
hukum pidana Indonesia.6 Oleh sebab itu, karena KUHP mengatur 
mengenai subjek hukum yang diatur secara khusus tidak dapat 
dipidana mengunakan hukum Indonesia, terhadap orang-orang yang 
memiliki hak exsperioritas, maka selanjutnya bagi pera pelanggar 
yang melakukan kejahatan di Indonesia, terhadap orang-orang yang 
dikecualikan tersebut, dapat diproses hukum di negaranya masing-
masing. Selebihnya, badan hukum maupun perseorangan kecuali 
tersebut dalam pengecualian dapat di pidana dengan hukum pidana 
Indonesia. Berkaiatan dengan penjelasan tersebut di atas, bahwa, 
siapa saja yang melakukan kejahatan pidana di negara Indonesia, 
maka mereka dapat dijerat dengan mengunakan hukum Indonesia, 
tidak pandang bulu siapapun mereka. Seperti perusahan youtube 
dan aplikasi berbayar lainnya, yang bernaung di bawah kendali 
perusahaan dunia dan cukup besar di lingkup internasional, bukan 
berarti memiliki kekekebalan hukum dan tidak dapat dituntut secara 
                                                           

6 R.Sugandi, KUHP Dengan Penjelasanya, Suarabaya, 2003 , Usaha Nasional 
Surabaya, Hal : 5-6  
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dikatatakan setiap orang tidak dapat dipidana atas perbuatannya 
kecuali:  
 Ada undang undang yang melarang perbuatan; 
 Larangan tersebut disertai sanksi pidana; 
 Undang undang tersebut sudah ada sebelum perbuatan dilakukan 

Apa yang dibahas di atas dalam hukum pidana dikenal dengan 
istilah ASAS LEGALITAS (principle of legality), dalam bahasa latin 
dikenal dengan (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege 
poenali) yang artinya "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa 
ketentuan pidana yang mendahuluinya".  Asas legalitas diatur dalam 
Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa: 
"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". 
ketentuan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini lebih 
menegaskan lagi keberlakuan asas legalitas tidak hanya pada hukum 
positif tetapi lebih ketat lagi bahwa bentuk hukum positif itu berupa 
undang-undang bukan sekedar Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Menteri atau Peraturan Daerah. Pernah kejadian Peraturan 
Pemerintah juga mengatur Tindak Pidana yaitu pada Peraturan 
Pemerintah RI No 45 tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 147) tentang Perlindungan Hutan, namun telah dirubah dan 
dihilangkan ketentuan terkait pidana nya dengan Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan 
Hutan. 

Konsepsi asas legalitas menjadi dasar dari perbuatan yang 
dapat dipidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana atau 
tindak pidana, atau delik dll.; saya pribadi lebih suka menggunakan 
istilah "tindak pidana" sebagai nomenklatur dari "perbuatan yang 
dapat dipidana (criminal act)" karena lebih familier didengarnya 
Pengertian Tindak Pidana Tindak Pidana adalah Perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang 
bagi barang siapa yang dengan melawan hukum melanggar larangan 
tersebut tanpa adanya alasan pembenar. 
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Unsur-unsur tindak pidana: 
1. Ada Subyek Hukum; 
2. Melakukan perbuatan memenuhi rumusan delik; 
3. Diancam dengan sanksi pidana; 
4. Melawan hukum; 
5. Tidak ada alasan pembenar. 

 
Melawan Hukum (Wederrechelijk), perbuatan orang dapat 

dikatakan melawan hukum apabila ada persesuaian rumusan delik 
dengan pengecualian. Kata Melawan Hukum ada yang dicantumkan 
dalam rumusn delik, ada yang tidak dicantumkan dalam rumusan 
delik, dan ada juga dalam perundang undangan kata melawan 
hukum dipersempit dengan kata: 
 Tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan 

umum (429 KUHP) 
 Melampaui kekuasaannya (430 KUHP) 
 Tanpa wenang (549 KUHP) 
 tidak sesui dengan izin (UU 18/2013) 
 tanpa memiliki izin (UU 18/2013) 
 secara tidak sah (UU 18/2013) 

Alasan Pembenar (rechtsvaardigingsgrond, alasan pembenar 
adalah: alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan 
Alasan pembenar terdiri dari: 
 Pembelaa Terpaksa (Noodweer) terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) 

KUHP 
 Melaksanakan Ketentuan Undang Undang (Pasal 50  KUHP) 
 Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa 

yang berwenang (Pasal 50 ayat (1) KUHP) 
Kesalahan (Schuld), dijaman jahiliah diera revolusi prancis atau 

jaman kerajaan-kerajaan jaman dulu lah orang yang tidak melakukan 
tindak pidana bisa saja dipidana tanpa kesalahan atau karena 
mempertanggungjawabkan kesalahan  orang lain,  pada waktu itu 
yang dihukum bisa tidak hanya pelaku tapi bisa berikut keluarganya 
walaupun keluarganya tidak tau apa-apa. Sekarang, dengan 
berkembangnya peradaban manusia, jika ada peristiwa orang 
melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur unsur delik 

dikatatakan setiap orang tidak dapat dipidana atas perbuatannya 
kecuali:  
 Ada undang undang yang melarang perbuatan; 
 Larangan tersebut disertai sanksi pidana; 
 Undang undang tersebut sudah ada sebelum perbuatan dilakukan 

Apa yang dibahas di atas dalam hukum pidana dikenal dengan 
istilah ASAS LEGALITAS (principle of legality), dalam bahasa latin 
dikenal dengan (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege 
poenali) yang artinya "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa 
ketentuan pidana yang mendahuluinya".  Asas legalitas diatur dalam 
Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa: 
"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". 
ketentuan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini lebih 
menegaskan lagi keberlakuan asas legalitas tidak hanya pada hukum 
positif tetapi lebih ketat lagi bahwa bentuk hukum positif itu berupa 
undang-undang bukan sekedar Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Menteri atau Peraturan Daerah. Pernah kejadian Peraturan 
Pemerintah juga mengatur Tindak Pidana yaitu pada Peraturan 
Pemerintah RI No 45 tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 147) tentang Perlindungan Hutan, namun telah dirubah dan 
dihilangkan ketentuan terkait pidana nya dengan Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan 
Hutan. 

Konsepsi asas legalitas menjadi dasar dari perbuatan yang 
dapat dipidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana atau 
tindak pidana, atau delik dll.; saya pribadi lebih suka menggunakan 
istilah "tindak pidana" sebagai nomenklatur dari "perbuatan yang 
dapat dipidana (criminal act)" karena lebih familier didengarnya 
Pengertian Tindak Pidana Tindak Pidana adalah Perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang 
bagi barang siapa yang dengan melawan hukum melanggar larangan 
tersebut tanpa adanya alasan pembenar. 
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dalam undang undang dengan sanksi pidana dan tidak memiliki 
alasan pembenarpun pun belum tentu dapat dipidana, perkara dapat 
dipidananya seseorang selain ada tindak pidana juga mensyaratkan 
adanya kesalahan, kedua hal tersebut merupakan pertanggung 
jawaban pidana (criminal liability), sebagaimana asas hukum pidana 
bahwa  “tidak ada pidana tanpa  kesalahan” (Geen straf zonder 
schuld) dengan demikian harus ada 2 unsur untuk adanya 
pertanggungjawaban pidana: 
1. Ada Tindak Pidana 
2. Ada Kesalahan. 

Ada adegium yang mengatakan bahwa  "Actus non facit reum, 
nisi mens sit rea" yang artinya "perbuatan tidak membuat orang 
bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat". dari 
adegium tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui adanya 
kesalahan pelaku tindak pidana itu ada pada Sikap batin nya (Mens-
rea). jadi jika perbuatan orang (actus reus) yang memenuhui unsur 
unsur delik (tindak pidana) merupakan unsur obyektif, maka sikap 
batin orang tersebut (mens rea) merupakan unsur subyektfnya. 
Walaupun kesalahan merupakan unsur yang menentukan dapat 
tidaknya orang dipidana, namun unsur unsur tindak pidana haruslah 
terlebih dahulu dipenuhi, baru kemudian dilihat unsur kesalahannya 
sehingga terdapat pertanggungjawaban pidana.7 R. Soesilo dalam 
bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal 
menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang 
turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. 

Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama 
melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang 

melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) 
peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya 
melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau 
elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya 
melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya 

                                                           
7 http://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/10/pertanggungjawaban-pidana-

tindak-pidana.html 
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hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong 
itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai 
“membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.8  
Dalam kaitanya dengan pembajak , melakukan pengandaan secara 
elektronik dan cover black youtuber di dalam ruuang lingkup 
pelanggaran pidana yaitu pelaku utama yang melakukan (pleger) dan 
turut melakukan adalah kanal youtube (medepalger)  karena turut 
membantu  melakukan pengumuman dan mengkomunikasikan ke 
publik terhadap pelanggaran hak cipta. Profesor C.S.T Cansil 
menyebut, pengungjawaban penuh artinya, setiap orang yang 
menyebabkan turut serta penyebabkan peristiwa pidana yang 
diancam dengan pidana setingi-tingginya pidana pokoknya 
termasuk di dalamnya adalah ; 
a. Dader (pelaku) penangung jawab mandiri 
b. Mededader (peserta pelaku) penangungjawab bersama 
c. Medeplager (pembentu pelaku) penangungjawab serta 
d. Doenpleger ( penyuruh melakukan) penangungjawab penyuruh 
e. Uitloker (pembujuk) penangungjawab pembujuk atau perencana9 

Melihat dari sumber hukum dari pendapat ahli, guna 
memperkuat penafsiran hokum terhadap perbuatan pidana 
penyertaan harus diketahui, para black youtuber dan pihak youtube 
sendiri, karena jangan berangapan bahwa hukum di Indonesia tidak 
mengatur bagi perusahaan aplikasi berbayar  yang ikut serta dalam 
tindak pidana pelanggaran hak cipta. Mereka dapat di proses sesuai 
dengan hukum di Indonesia, jika mekenisme tidak dijalankan sesuai 
ketentuan hukum maka para pihak yang dirugikan seperti pencipta, 
pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan harus 
bersikat dan berani menempuh jalur hukum pidana jika hak-hak 
ekonomi dan hak moralnnya di “maling” atau dicuri dan dirampas 
secara sewenang-wenang oleh para kreator black youtuber.   
 

                                                           
8 https://www.mozilla.org/en-

US/firefox/79.0beta/whatsnew/all/?oldversion=78.0 
9 C.S.T Cansil , Critine ST Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk 

Tiao Orang, Ptadnya Paramita, Jakarta, 2004,  hal  ; 41 
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B. Regulasi Adsense dan Monetasi Youtube Terhadap Black 
Youtuber Ditinjau dari Aspek Ketentuan Hukum Pidana 
Pelanggaran Hak Cipta  

 
Regulasi  Youtube dalam pemberian adsense :      
Daftar isi  
 
1.  Syarat Sebelum Daftar Adsense YouTube  
1.1 1.  Terverifikasi  
1.1.1  Verifikasi Akun Youtube: Membuka Halaman Upload (1)  
1.1.2  Verifikasi Akun YouTube: Memilih Metode Verifikasi (2)  
1.1.3  Verifikasi Akun YouTube: Validasi (3)  
1.2 2.  4000 Jam Tayang  
1.3 3.  1000 Subscriber  
1.4 4.  Hindari Komentar Spam  
 
2.  Cara Daftar AdSense YouTube  
2.1  Sekilas Mengenai Dashboard YouTube Creator Studio  
2.2  Tahap 1: Persetujuan YouTube Partner Program  
2.3  Tahap 2: Menghubungkan akun YouTube dengan AdSense  
2.4  Tahap 3: Mengatur Pilihan Monetisasi  
2.4.1  – Display Ads  
2.4.2  – Overlay Ads  
2.4.3  – Sponsored Cards  
2.4.4  – Skippable Video Ads  
2.5  Tahap 4: Review setelah mendapatkan 4000 jam tayang dan 

1000 subscriber  
 

Syarat Sebelum Daftar Adsense YouTube Adsense YouTube 
adalah salah satu sumber penghasilan paling menjanjikan, tidak 
heran jika hampir semua Youtuber mengaktifkan iklan Adsense di 
video mereka. YouTube memberikan syarat sebelum Anda benar-
benar bisa melakukan monetisasi, yaitu akun sudah terverifikasi, 
mempunyai 1000 subscriber, tidak melakukan spamming, dan yang 
paling berat adalah sudah mendapatkan 4000 jam tayang selama 12 
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bulan terakhir. 10 Artinya, banyak para youtuber sudah mendapatkan 
penghasilan dari hasil mengcover musik dan lagu-lagu milik 
pemegang cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan, namun mereka 
ini tidak mendapatkan apa-apa, para youtuber yang mendapatkan 
hasil. Oleh sebab itu, penulis berpendapat, bahwa youtube 
merupakan wadah dan sarana dan tempat menyediakan sarana 
digital untuk mempublis karya-karya para black youtuber untuk 
tujuan agar karya tersebut ditonton oleh banyak orang melalui 
sarana digital, di mana dari hasil penayanganya dari produk para 
youtuber ke youtube akan dimasukkan iklan-iklan yang bersifat 
komersil bagi akun yang mendapatkan sucbriber jutaan dari penjuru 
dunia. Dari hasil di tonton banyak orang, menayangkan iklan-iklan 
komersil di konten youtube dan telah memenuhi sarat untuk 
mendapatkan adsense dari youtube. Adsence adalah, program kerja 
sama periklanan melalui media internet yang diselengarakan oleh 
google pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan 
berupa pembagian keuntungan dari google untuk setiap iklan yang 
diklik oleh pengunjung situs yang dikenal dengan sistem pay per 
click (PPC) atau bayar per klik.11   

Oleh sebab itu, apapun jenis dan bentuk regulasi youtube, 
yang jelas dari sisi hukum, black youtuber yang membuat konten-
konten cover musik dan lagu dapat dikatakan merupakan tindak 
pidana hak ekonomi pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku 
pertunjukan sebagaiman di atur di dalam Pasal 113 Ayat (2) huruf c, d, 
f, dan h, yang mengancam bagi para pelaku penerjemahan ciptaan, 
pengandaptasian, pengaransemenan atau pentranformasian ciptaan 
atau salinan, pertunjukan ciptaan dan komunikasi ciptaan tanpa izin 
dari pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan maka 
dapat kenakan sanksi pidana penjara selama paling lama tiga tahun 
dan sanjsi pidana denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.   Sanksi 
pidana kepada para pelaku pengcover musik dan lagu tanpa izin 
tampak jelas dapat dilakukan melalui upaya pidana dan perdata, 
karena youtuber sudah jelas dalam membuat konten-konten cover 

                                                           
10 https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-daftar-adsense 

youtube/#Syarat_Sebelum_Daftar_Adsense_YouTube 
11 hhtps;//id.m.wikipidia.org.wiki 

B. Regulasi Adsense dan Monetasi Youtube Terhadap Black 
Youtuber Ditinjau dari Aspek Ketentuan Hukum Pidana 
Pelanggaran Hak Cipta  

 
Regulasi  Youtube dalam pemberian adsense :      
Daftar isi  
 
1.  Syarat Sebelum Daftar Adsense YouTube  
1.1 1.  Terverifikasi  
1.1.1  Verifikasi Akun Youtube: Membuka Halaman Upload (1)  
1.1.2  Verifikasi Akun YouTube: Memilih Metode Verifikasi (2)  
1.1.3  Verifikasi Akun YouTube: Validasi (3)  
1.2 2.  4000 Jam Tayang  
1.3 3.  1000 Subscriber  
1.4 4.  Hindari Komentar Spam  
 
2.  Cara Daftar AdSense YouTube  
2.1  Sekilas Mengenai Dashboard YouTube Creator Studio  
2.2  Tahap 1: Persetujuan YouTube Partner Program  
2.3  Tahap 2: Menghubungkan akun YouTube dengan AdSense  
2.4  Tahap 3: Mengatur Pilihan Monetisasi  
2.4.1  – Display Ads  
2.4.2  – Overlay Ads  
2.4.3  – Sponsored Cards  
2.4.4  – Skippable Video Ads  
2.5  Tahap 4: Review setelah mendapatkan 4000 jam tayang dan 

1000 subscriber  
 

Syarat Sebelum Daftar Adsense YouTube Adsense YouTube 
adalah salah satu sumber penghasilan paling menjanjikan, tidak 
heran jika hampir semua Youtuber mengaktifkan iklan Adsense di 
video mereka. YouTube memberikan syarat sebelum Anda benar-
benar bisa melakukan monetisasi, yaitu akun sudah terverifikasi, 
mempunyai 1000 subscriber, tidak melakukan spamming, dan yang 
paling berat adalah sudah mendapatkan 4000 jam tayang selama 12 



48 Academic Criticism

lagu secara sengaja dan niat untuk mencari keuntungan secara 
komersil, bukan hanya untuk iseng-iseng. Karena, regulasi youtube 
sudah jelas, bahwa para black youtober siapa saja, akan mendapatkan 
nilai ekonomi bagi akun akun yang memenuhi sarat, karena harga 
1000 subcribe youtube bernilai Rp 13 ribu rupiah. Seperti  kita lihat 
di kanal youtube Sosial Blate, youtuber AH dengan 20 ribu subcriber 
akan meraup USD$ 16,2 ribu hingga USD$ 258,6 ribu atau setara Rp 
3,6 miliar lebih setiap bulanya dari hasil pembuatan konten-konten 
di kanal youtube. 12  Hal ini menunjukan, bahwa para youtuber 
Indonesia memang secara ekonomi mendapatkan keutungan dari 
pembuatan konten-konten yang diungah pada kanal youtube, oleh 
sebab itu terdapat hak hak ekonomi  para pemegang hak cipta, hak 
terkait dan pelaku pertunjukan yang wajib dibayarkan hak lisensi 
kepada mereka sesuai dengan kesepakat nilai dan jumlah uang yang 
diberikan.      

Reformulasi sistem hukum, dalam penataan formulasi, aplikasi 
dan eksekusi UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sangat 
diperlukan guna menjamin kepastian hukum menghindari masalah 
yuridis dalam implementasi keberlakukan UUHC. Karena, 
penerapan ketentuan pidana dalam UUHC sebagai langkah akhir 
pencari keadilan bagi para pelaku pertunjukan untuk medapatkan 
keadilan hukum untuk membela hak ekonomi dan hak moralnya 
terhadap karya hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Reformulasi 
UUHC, sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum 
secara jelas melalui ketentuan pidana, disamping juga dapat 
mengunakan dan menfungsikan keterlibatan Undang-undang lain 
guna turut membantu penegakkan hukum pidana Undang-undang  
Hak Cipta di Indonesia.13 Eksekusi dapat diartikan adalah sebagai 
pelaksanaan putusan dari pelaksanaan akhir dari keberlakukan 
ketentuan pidana dalam UUHC atau hasil akhir.  Karena, di dalam 
penerapanya, terdapat ruang di luar UUHC dapat masuk dalam 
rangka penegakkan hukum pidana. Dampak dari tindak pidana 
pelangaran hak cipta secara ekonomi bukan hanya merugikan 
pelaku pertunjukan semata di Indonesia, namun juga merugikan 
keuangan negara.   

                                                           
12 Hhtps://telset.id>atta-halilintar-temb 
13 Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (2002: 114-115) 
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C. Pendekatan Yuridis Mengunakan Sarana Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Alternatif Pencegahan 
Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Pada Aspek Pengelapan 
Pajak PNBP 

Oleh sebab itu, kedepan penegakan hukum pidana, diharapkan 
jangan hanya terpaku dengan keberlakuan UUHC, namun dapat 
mengunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang bisa 
melibatkan lembaga penegak hukum polri, jaksa, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penangulangi tindak pidana 
pembajakan di Indonesia. Data dari ASIRI tahun 2017 merilis bahkan, 
kerugian negara akibat tindak pidana pembajakan di Indonesia 
mencapai Rp 1,75 trilyun rupiah, sementara kerugian ekonomi akibat 
tindak pidana pembajakan fisik dan elekronik mencapai Rp 17,5 
trilyun rupiah. Oleh sebab itu, guna mengoptimlkan penegakan 
huku pidana, dalam rangka melakukan implementasi atas 
keberlakukan UUHC, harus didampinggi UU Tipikor sebagai sarana 
pendukung dalam penegakkan hukum pidana. Dalam Ketentuan 
Umum Pasal 1 Angka (1) UU No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara di jelaskan bahwa yang dinamakan “Keuangan Negara” 
adalah adalah; 14 “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat 
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.  Pasal 2 UU No 17 Tahun 
2013, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 
1, meliputi : 
a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;  
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;  
c. Penerimaan Negara;  
d. Pengeluaran Negara;  
e. Penerimaan Daerah;  
f. Pengeluaran Daerah;  

                                                           
14  Pasal I dan Pasal 2 UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
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12 Hhtps://telset.id>atta-halilintar-temb 
13 Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (2002: 114-115) 
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g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau 
oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, 
serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan 
daerah;  

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan 
umum;  

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan 
fasilitas yang diberikan pemerintah.  

Dari penjelasan hal tersebut di atas, mengenai “keuangan 
negara”, akan akan diperjelas mengenai pemaknaan “kerugian 
keuangan negara”.Makna “keuangan negara” dalam Pasal 1 butir-1 
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan, 
makna “Keuangan Negara” adalah “semua hak dan kewajiban negara 
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut’. Pada 
dasarnya UU Korupsi memberi penekanan bahwa korupsi selain 
identik dan melekat pada jabatan pegawai negeri dan 
penyelenggara negara, juga melekat pada penerimaan dan 
pengeluaran dana APBN/APBD serta Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP).  Dalam Pasal 1 butir-22 UU No 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara mengartikan kerugian keuangan negara 
sebagai “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata 
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik 
sengaja maupun lalai”. Dalam teori hukum pidana, pengertian 
tersebut termasuk “delik materiil” sesuai Putusan MK di atas 
lantaran memberi syarat adanya kerugian negara “yang benar-benar 
nyata dan pasti jumlahnya” sebagai akibat suatu perbuatan yang 
dilarang dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.  Artinya 
berkaitan dengan adanya potensi kerugian keuangan negara pada 
penerimaan PPN dan PNBP  Rp 1,75 trilyun rupiah dapat digunakan 
UU Tipikor untuk melakukan upaya membentu penegakan hukum 
terhadap pelaksanaan UUHC. Dengan penjelasan dan definisi secara 
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jelas terhadap pemaknaan “keuangan negara: dalam ketentuan UU 
Berbendaharaan Negara dan UU Keuangan Negara berarti 
pengelapan dan atau tidak dibayarkanya pajak PPN dan PNBP yang 
dilakukan yuser dan atau pejabat kementrian dirjen HKI Kemnkum 
HAM RI dapat dilakukan dengan pendekatan UU Tipikor.   

Selanjutnya pendekatan implementasi konsep “kerugian 
keuangan negara” berdasarkan terminologi Undang-undang No 17 
tahun 2003 tersebut, dalam implementasinya sebagai berikut ; 
hilang atau berkurangnya hak kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat 
perbuatan melawan hukum dalam bentuk hilangnya atau 
berkurangnya hak dan kewajiban negara. Hilangnya atau 
berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan negara 
dapat dikatagorikan sebagai “kerugian keuangan negara”. Misalnya, 
berkurangnya pada sektor pendapatan penerimaan negara atau 
daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), retribusi, dan 
penerimaan dari usaha negara. 15 Dalam hal ini, akibat pelaku tindak 
pidana pembajakan hak cipta bidang musik dan lagu, negara di 
rugikan Rp 1,75 trilyun rupiah pada sektor pajak PPN dan PNBP. 
Berdasarkan Peraturan Permerintah RI No 28 Tahun 2019 Tentang 
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSI, Pasal 6 Ayat (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
berasal daripermohonan perubahan data dan perubahan narna 
dan/atau alamat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (notrupiah) dalam 
hal perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, 
pemegang hak cipta, pemilikproduk hak terkait, dan/atau penerima 
hak diajukanbukan karena kesalahan pemohon. Ayat (5) Ketentuan 
lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengenaan tarif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (4) diatur 
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah 
mendapat persetujuan Menteri Keuangan.  Artinya, terhadap segara 
perjanjian lisensi yang berkaiatan dengan hak kekayaan inetelektual 
                                                           

15 Hernord Fery Makawimbang. Kerugian Keuangan Negara, Thafa Media, 2014. 
Hlm. 14. 

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau 
oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, 
serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan 
daerah;  

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan 
umum;  

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan 
fasilitas yang diberikan pemerintah.  

Dari penjelasan hal tersebut di atas, mengenai “keuangan 
negara”, akan akan diperjelas mengenai pemaknaan “kerugian 
keuangan negara”.Makna “keuangan negara” dalam Pasal 1 butir-1 
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan, 
makna “Keuangan Negara” adalah “semua hak dan kewajiban negara 
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut’. Pada 
dasarnya UU Korupsi memberi penekanan bahwa korupsi selain 
identik dan melekat pada jabatan pegawai negeri dan 
penyelenggara negara, juga melekat pada penerimaan dan 
pengeluaran dana APBN/APBD serta Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP).  Dalam Pasal 1 butir-22 UU No 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara mengartikan kerugian keuangan negara 
sebagai “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata 
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik 
sengaja maupun lalai”. Dalam teori hukum pidana, pengertian 
tersebut termasuk “delik materiil” sesuai Putusan MK di atas 
lantaran memberi syarat adanya kerugian negara “yang benar-benar 
nyata dan pasti jumlahnya” sebagai akibat suatu perbuatan yang 
dilarang dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.  Artinya 
berkaitan dengan adanya potensi kerugian keuangan negara pada 
penerimaan PPN dan PNBP  Rp 1,75 trilyun rupiah dapat digunakan 
UU Tipikor untuk melakukan upaya membentu penegakan hukum 
terhadap pelaksanaan UUHC. Dengan penjelasan dan definisi secara 
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sebagaimana di diatur di dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang Undang No 
28 Tahun 2014 telah jelas, bahwa ada hak hak negara yang hilang, 
karena pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta sudah pasti 
enggan mencatatkan lisensi pengunaan hak cipta kepada menteri.  
Hal inilah yang menyebabkan munculnya potensi kerugian negara.  

Untuk mengembalikan kerugian keuangan negara (asset 
recovery), senilai Rp 1,75 trilyun rupiah,  maka Pasal 18 Ayat (1) huruf-
b UU Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana tambahan berupa 
“pembayaran uang pengganti” yang jumlahnya sebanyak dengan 
harta benda yang diperoleh dari pelaku tindak korupsi pembajakan 
hak cipta. Termasuk perusahaan milik terpidana di mana korupsi 
dilakukan, serta harga dari penggantian barang-barang tersebut. 
Jika terpidana pebajakan hak cipta tidak membayar uang pengganti 
dalam jangka waktu satu bulan sesudah putusan hakim berkekuatan 
hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang 
untuk menutupi pembayaran uang pengganti. Hal ini juga sejalan 
dengan putusan MK karena hakim hanya akan mejatuhkan putusan 
“pembayaaran uang pengganti” apabila penuntut umum 
membuktikan adanya kerugian keuangan negara di depan sidang 
pengadilan berdasarkan audit BPK.  Di sinilah penyidik dan penuntut 
umum mengharuskan adanya hasil audit BPK atau juga dapat 
dilakukan BPKP mengenai kepastian jumlah kerugian negara yang 
diduga dikorupsi oleh pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta 
pada sektor pendapat pajak PPN dan PNBP oleh terdakwa. 
Tujuannya agar hakim dapat dengan pasti menjatuhkan pidana 
“pembayaran uang pengganti” sesuai jumlah kerugian keuangan 
negara yang terbukti dikorupsi. Kerugian keuangan negara secara 
nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang 
mengarah pada “adanya potensi kerugian negara”. Mahkamah 
Konstitusi (MK) Nomor Perkara: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 26 
Januari 2017 terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi terkait 
kata “dapat” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK itu 
menempatkan delik korupsi bukan lagi “delik formil” melainkan 
“delik materiil” yang harus dibuktikan adanya akibat kerugian 
keuangan negara atau perekonomian negara dari perbuatan yang 
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dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi. MK dalam 
pertimbaangan hukumnya mengubah penilaian konstitusional dalam 
Putusan MK sebelumnya Nomor Perkara: 003/PUU-IV/2006 yang 
menyatakan bahwa “pemaknaan kerugian keuangan negara atau 
perekonoian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata 
terjadi”, sehingga terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah 
“untuk mengubah penilaian konstitusional karena penilaian 
sebelumya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan 
korupsi”. Secara khusus Mahkamah Agung RI juga membuat aturan 
transisi mengenai kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi. 
Karena terjadi kekosongan hukum di dalam KUHP, maka diperlukan 
aturan sementara sambil menunggu RKUHP disahkan. Jika di dalam 
ketentuan UUHC melibatkan korporasi, maka aturan ini dapat 
digunakan sebagai aturan pendukung dalam proses hukum terhadap 
pelaku tindak pidana korporasi.16  Peraturan Mahkamah Agung  RI 
No 13 Tahun 2016 . Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak 
Pidana Korporasi  Pidana Korporasi ; 
1. Perma masih bersifat transisi untuk mengisi kekosongan hukum. 

Pengaturan lebih lanjut seharusnya berada dalam KUHP. Namun 
rancangan KUHP masih dibahas. 

2. isi Perma dianggap akan bertabrakan dengan aturan internal yang 
serupa di institusi lain. Sebagai contoh, Kejaksaan RI telah 
memiliki Peraturan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum 
Korporasi. 

3. Perma hanya mengatur persoalan formal-prosedural, belum 
mengatur hal-hal yang substansial. Seperti menarik 
pertanggungjawaban pidana korporasi, kapan suatu perbuatan 
dapat dibebankan kepada korporasi, dan kapan suatu perbuatan 
tidak dapat dibebankan kepada korporasi. 

4. Perma belum menyentuh korporasi dalam bentuk non badan 
hukum. Perma juga disebut tidak menjelaskan apa-apa saja 
korporasi yang merupakan badan hukum dan apa-apa saja 

                                                           
16 Peraturan Mahkamah Agung RI No 13 Tahun 2016 

sebagaimana di diatur di dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang Undang No 
28 Tahun 2014 telah jelas, bahwa ada hak hak negara yang hilang, 
karena pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta sudah pasti 
enggan mencatatkan lisensi pengunaan hak cipta kepada menteri.  
Hal inilah yang menyebabkan munculnya potensi kerugian negara.  

Untuk mengembalikan kerugian keuangan negara (asset 
recovery), senilai Rp 1,75 trilyun rupiah,  maka Pasal 18 Ayat (1) huruf-
b UU Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana tambahan berupa 
“pembayaran uang pengganti” yang jumlahnya sebanyak dengan 
harta benda yang diperoleh dari pelaku tindak korupsi pembajakan 
hak cipta. Termasuk perusahaan milik terpidana di mana korupsi 
dilakukan, serta harga dari penggantian barang-barang tersebut. 
Jika terpidana pebajakan hak cipta tidak membayar uang pengganti 
dalam jangka waktu satu bulan sesudah putusan hakim berkekuatan 
hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang 
untuk menutupi pembayaran uang pengganti. Hal ini juga sejalan 
dengan putusan MK karena hakim hanya akan mejatuhkan putusan 
“pembayaaran uang pengganti” apabila penuntut umum 
membuktikan adanya kerugian keuangan negara di depan sidang 
pengadilan berdasarkan audit BPK.  Di sinilah penyidik dan penuntut 
umum mengharuskan adanya hasil audit BPK atau juga dapat 
dilakukan BPKP mengenai kepastian jumlah kerugian negara yang 
diduga dikorupsi oleh pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta 
pada sektor pendapat pajak PPN dan PNBP oleh terdakwa. 
Tujuannya agar hakim dapat dengan pasti menjatuhkan pidana 
“pembayaran uang pengganti” sesuai jumlah kerugian keuangan 
negara yang terbukti dikorupsi. Kerugian keuangan negara secara 
nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang 
mengarah pada “adanya potensi kerugian negara”. Mahkamah 
Konstitusi (MK) Nomor Perkara: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 26 
Januari 2017 terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi terkait 
kata “dapat” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK itu 
menempatkan delik korupsi bukan lagi “delik formil” melainkan 
“delik materiil” yang harus dibuktikan adanya akibat kerugian 
keuangan negara atau perekonomian negara dari perbuatan yang 
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korporasi yang merupakan bukan badan hukum serta bagaimana 
pengaturan antara yang satu dengan yang lain. 

5. batasan dalam menentukan perbuatan seseorang yang tidak 
punya kewenangan mengambil keputusan namun dapat 
mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi atau 
dalam Perma disebut "Pengurus". Batasan ini dinilai masih belum 
jelas. 

6. tidak ada penjelasan tentang perbedaan pertanggungjawaban 
grup korporasi dengan penyertaan tindak pidana. 

7.  sanksi yang diberikan masih terbatas denda. Seharusnya sanksi 
bisa ditambah dengan pencabutan izin usaha, status badan 
hukum, perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau 
seluruhnya perusahaan, perbaikan akibat dari tindak pidana atau 
menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama tiga 
tahun.  

8. Perma tidak mengatur perbedaan signifikan dalam menetapkan 
korporasi atau pengurus sebagai tersangka/terdakwa. 

Kerugian keuangan negara pada sektor pendapatan pajak PPN 
dan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) senlai Rp 1,76 trilyun 
rupiah pada sektor barang dan jasa atas produk karya seni musik 
dan lagu baik fisik maupun digital oleh ASIRI, adalah merupakan 
delik korupsi. Sehingga tidak harus mengunakan UUHC dalam 
rangka menekan pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik 
dan lagu. Hal ini, bagian dari dampak terhadap putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) Nomor Perkara: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 26 
Januari 2017 terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi terkait 
kata “dapat” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK itu 
menempatkan delik korupsi bukan lagi “delik formil” melainkan 
“delik materiil” yang harus dibuktikan adanya akibat kerugian 
keuangan negara atau perekonomian negara dari perbuatan yang 
dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi. MK dalam 
pertimbaangan hukumnya mengubah penilaian konstitusional dalam 
Putusan MK sebelumnya Nomor Perkara: 003/PUU-IV/2006 yang 
menyatakan bahwa “pemaknaan kerugian keuangan negara atau 
perekonmian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata 
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terjadi”, sehingga terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah 
“untuk mengubah penilaian konstitusional karena penilaian 
sebelumya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan 
korupsi”. Untuk dapat melakukan upaya hukum terhadap pelaku 
tindak pidana pembajakan hak cipta musik dan lagu terlebih dahulu 
dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dengan 
demikian, penyidik perkara korupsi sebelum suatu perkara 
ditingkatkan ke tahap penyidikan, harus ada audit kerugian 
keuangan negara yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 adalah Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Ini mengantisipasi audit kerugian keuangan negara dari BPK 
dijadikan objek praperadilan penetapan tersangka.   
 
DAFTAR KERUGIAN INDUSTRI MUSIK DAN KERUGIAN NEGARA 
TAHUN 2017 SUMBER (ASIRI) 

No Nama Pendapatan Kerugian Industri Kerugian Negara 
1 Pembajakan Fisik Rp 3,5 trilyun Rp 350 miliar 
2 Pembajakan Digital Rp 14 trilyun Rp1,4 trilyun 

Total  Rp 17,5 trilyun Rp 1,75 trilyun 
 

Melihat dari angka kerugian negara tersebut sangat besar, 
akibat dari terjadinya pembajakn hak cipta di Indonesia, sehingga 
jika UUHC yang tidak mampu untuk menerobos dalam rangka 
melakukan tindakan hukum secara pidana, maka harus ada Undang-
undang lain yang mendampinggi UUHC agar hal itu dapat menekan 
angka tindak pidana pembajakan, dan dapar memberikan sanksi 
tegas kepada para yuser yang tidak mau membayar PNBP ke kas 
negara. Pengelapan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
semestinya di setor ke kas negara namun tidak di bayarkan oleh 
para yuser, dapat di katagorikan tindak pidana korupsi, karena hal 
itu telah merugikan penekonomian negara dan keuangan negara. 
Tindak pidana korupsi PNPB ini merupakan salah satu tindak pidana 
dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau 
korporasi para pelangar pidana pembajak, pengandaan dan lisensi 
dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, 

korporasi yang merupakan bukan badan hukum serta bagaimana 
pengaturan antara yang satu dengan yang lain. 

5. batasan dalam menentukan perbuatan seseorang yang tidak 
punya kewenangan mengambil keputusan namun dapat 
mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi atau 
dalam Perma disebut "Pengurus". Batasan ini dinilai masih belum 
jelas. 

6. tidak ada penjelasan tentang perbedaan pertanggungjawaban 
grup korporasi dengan penyertaan tindak pidana. 

7.  sanksi yang diberikan masih terbatas denda. Seharusnya sanksi 
bisa ditambah dengan pencabutan izin usaha, status badan 
hukum, perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau 
seluruhnya perusahaan, perbaikan akibat dari tindak pidana atau 
menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama tiga 
tahun.  

8. Perma tidak mengatur perbedaan signifikan dalam menetapkan 
korporasi atau pengurus sebagai tersangka/terdakwa. 

Kerugian keuangan negara pada sektor pendapatan pajak PPN 
dan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) senlai Rp 1,76 trilyun 
rupiah pada sektor barang dan jasa atas produk karya seni musik 
dan lagu baik fisik maupun digital oleh ASIRI, adalah merupakan 
delik korupsi. Sehingga tidak harus mengunakan UUHC dalam 
rangka menekan pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta musik 
dan lagu. Hal ini, bagian dari dampak terhadap putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) Nomor Perkara: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 26 
Januari 2017 terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi terkait 
kata “dapat” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK itu 
menempatkan delik korupsi bukan lagi “delik formil” melainkan 
“delik materiil” yang harus dibuktikan adanya akibat kerugian 
keuangan negara atau perekonomian negara dari perbuatan yang 
dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi. MK dalam 
pertimbaangan hukumnya mengubah penilaian konstitusional dalam 
Putusan MK sebelumnya Nomor Perkara: 003/PUU-IV/2006 yang 
menyatakan bahwa “pemaknaan kerugian keuangan negara atau 
perekonmian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata 
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dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana 
yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian 
keuangan negara. Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan:  “Setiap orang yang 
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).” Berdasarkan 
pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka 
diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu 
secara melawan hukum yaitu : Melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan negara atau perekonomian negara. Artinya, pada frase 
“setiao orang secara melawan hukum” dalam UU Tipikor, dapat juga 
di gunakan untuk menjadi bahan penyidikan bagi kepolisian, 
kejaksaan dan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak 
pidana korupsi atas dana penerimaan PNBP yang tidak dibayarkan 
oleh para yuser kepada kas negara. Hal itu, secara jelas dan terang 
telah merugikan negara dan merugikan perekonomian negara, 
sehingga negara di rugikan mencapai Rp 1,75 trilyun rupiah. Upaya 
penegakan hukum pidana terkiat tindak pidana pembajakan karya 
cipta lagu dan musik secara jelas membawa dampak bagi pelaku 
pertunjukan dan negara, oleh sebab itu UUHC yang baru, belum 
mampu memberikan pengaruh secara baik atas maraknya tindak 
pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik. Maka itu, dalam 
rangka mendukung UUHC, manakala belum mampu menjawab 
persoalan atas tindak pidana pembajakan, maka hukum lain yang 
memiliki ruang dalam turut serta membentu memberantas tindak 
pidana pembajakan, maka UU Tipikor sebagai solusi dalam rangka 
menekan angka tindak pidana pembajakan di Indonesia. Melalui 
kepolisian, kejaksaan dan KPK, dapat melakukan penyelidikan dan 
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penyidikan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan para yuser 
yang tidak mau membayar pajak atas produk-produk CD dan DVD 
serta sarana digital lainya tidak harus menunggu pengaduan dari 
korban. Karena, di dalam UUHC, tindak pidana pembajakan dapt di 
roses secara hukum pidana, setelah melakukan mediasi terlebih 
dahulu dan membuat pengaduan. Para pelaku tindak pidana, tentu 
tidak akan kalah akal, dan meraka pasti akan menyelesaikan 
sengketa itu pada tahab mediasi, dan ruang penegakan hukum 
pidanya akan lebih kecil. Saat ini, memang belum ada, upaya hukum 
pidana atas kerugian negara pada sektor PNBP yang dilakukan 
aparat penegak hukum, karena selain hal itu suatu tindak pidana 
yang baru pada sektor PNBP dari hasil pajak pendapatan karya 
musik dan lagu di Indonesia. Oleh sebab itu, institusi negara harus 
berani melakukan upaya jemput bola, agar para pelaku tindak pidana 
pembajakan semakin berkurang, dengan lebih berorentasi dari sisi 
penaggkan hukum pidana korupsi sektor PNBP kepada para yuser di 
Indonesia. Memang, sangat banyak pelaku yuser di Indonesia, 
namun paling tidak, dengan kerja sama yang baik dapat berkordinasi 
dengan ASIRI, PAPPRI dan organisasi profesi lainnya, untuk 
memproleh data dan informasi pelaku tindak pidana pembajakan di 
Indonesia.   

Bertolak dari realitas tersebut di atas, bahwa implikasi dari 
UUHC yang baru, ternyata belum sepenuhnya menjawab persoalan 
tindak pidana pembajakan di Indonesia. Maka setiap kebijakan 
legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapaian 
tujuan itu. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umunya 
dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :  
1. Teori absolut atau teori pembalasan (relativ/vergeldings 

theorieen),  
2.  Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doelheorieen).  

Menurut teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata 
karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana 
(quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada 
sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan 
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akhir dari upaya penegakkan hukum pidana, dan dapat 

dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana 
yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian 
keuangan negara. Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan:  “Setiap orang yang 
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).” Berdasarkan 
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diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
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sehingga negara di rugikan mencapai Rp 1,75 trilyun rupiah. Upaya 
penegakan hukum pidana terkiat tindak pidana pembajakan karya 
cipta lagu dan musik secara jelas membawa dampak bagi pelaku 
pertunjukan dan negara, oleh sebab itu UUHC yang baru, belum 
mampu memberikan pengaruh secara baik atas maraknya tindak 
pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik. Maka itu, dalam 
rangka mendukung UUHC, manakala belum mampu menjawab 
persoalan atas tindak pidana pembajakan, maka hukum lain yang 
memiliki ruang dalam turut serta membentu memberantas tindak 
pidana pembajakan, maka UU Tipikor sebagai solusi dalam rangka 
menekan angka tindak pidana pembajakan di Indonesia. Melalui 
kepolisian, kejaksaan dan KPK, dapat melakukan penyelidikan dan 
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menyelasaikan masalah-masalah pidana yang ada. Jika, saat ini 
UUHC yang baru belum mampu menuntaskan tindak pidana 
pembajakan, pengandaan dan masalah lisensi dan pidana terkait di 
dalam melindunggi hak-hak pelaku pertunjukan berarti UUHC yang 
baru belum mampu mewujudkan keingingan para pelaku 
pertunjukan di Indonesia.  Sedangkan tujuan utama (primair) dari 
pidana menurut teori ini ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” 
(to satisfy the claims of justice). Sementara saat ini tindak podana 
pembajakan tetap mendominasi pasar secara bebas, artinya di disini 
telah terjadi pembiaran-pembiaran hukum di aspek hukum pidana. 
Para pelaku pertunjukan di Indonesia, tidak terlalu respon dengan 
upaya mediasi, karena upaya itu tidak bisa memberikan jawaban 
atau solusi untuk menghentikan tindak pidana pembajakan. 
Pemerintah hanya fokus dengan upaya-upaya mediasi lebih pada 
aspek perdata, sementara pelangaran tindak pidana pembajakan 
tidak tersentuh sama sekali, karena tindak pidana pembajakan 
merupakan delik aduan.  

Langkah kedepan yang harus ditempah pemerintah, sebaiknya 
unsur delik aduan di UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
sebaiknya di rubah dengan delik biasa, agar polri dapat bekerja 
maksimal dalam penanganan tindak pidana pembajakan. Paling tidak 
hal itu, dapat meringankan para pelaku pertunjukan, tanpa ada 
pengaduan dari kami, polisi bisa melakukan penangkapan, penyitaan 
dan pengeledahan ke para pembajak karya cipta lagu dan musik di 
Indonesia. Saat ini, di Indonesia di berbagai penjuru, produk CD, 
DVD dam cover lagu dan musik di youtube tindak pidana 
pembajakan fisik da pembajakan digital mendominasi pasar dan hal 
itu tidak ada tindakan hukum oleh aparat penegak hukum di 
Indonesia. Hal ini sangat ironis, manakala UUHC yang baru di 
undangkan dan berlaku diawal Tahun 2017 lalu, hanya pembenahan 
adinsitrasi hak ekonomi dan hak moral menarik royalti saja, namun 
pembajakan, pengandaan, pelangaran lisensi dan mutilasi lagu di 
mana-mana akibat tindak pembajakan tidak disentuh sama sekali. 
Hal itu yang menyebakan para pelaku pertunjukan enggan 
melakukan upaya hukum, karena UUHC yang baru mengiring kita 
untuk ke arah perdata yaitu mediasi, sementara kita mau bermediasi 
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dengan siapa para pembajak gudang kantor tersembunyi, semntara 
produk yang dihasilkan cukup besar dan banyak menghasilkan 
keuntungan yang cukup besar. Oleh sebab itu, hal itu berimplikasi 
terhadap para pelaku pertunjukan secara langsung, selain harha diri 
martabat kita tidak diangap, produk CD dan DVD bajakan itu juga 
tidak menyebut dan menulis pencipta lagu. Bahkan, di rumah 
karaoke secara digital, juga banyak lagu-lagu yang tidak ditulis 
penciptanya, hal itu merugikan secara moral dan merupakan tindak 
pidana hak cipta. Maka itu, pihakinya sependapat, di banyak 
kalangan praktisi hukum, meminta agar unsur delik di dalam UUHC 
yang baru di revisi, dikembalikan keseprti semula delik biasa, agar 
polri punya keleluasaan melakukan tindakan hukum secara pidana. 
Hanya hukuman pidana inilah yang bisa memberikan efek jera 
kepada para pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia. UUHC 
yang baru tidak akan dapat membantu memberikan solusi kepada 
para pelaku pertunjukan, karena tidak mampu menciptakan nilai 
keadilan hukum dan kesejahteraan ekonomi. Maraknya tindak 
pidana pembajakan saat ini sebagai cerminan bahwa UUHC yang 
baru tidak mampu memberikan solusi dalam tindakan kongret 
terhadap para pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia.  
Menurut teori relatif, pemidanaan bukanlah untuk memuaskan 
tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai 
nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan 
masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa 
pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari 
kepntingan masyarakat namun juga kepada kepentingan pelaku, 
artinya bila kita biarkan tanpa hukuman maka mungkin saja teori 
absolut dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak yang telah 
dirugikannya.  

Dalam pendangan Nigel Walker reduktif (thereductive point of 
law) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk 
mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh sebab itu, jika UUHC yang 
baru lebih pada dominasi ke arah keperdataan, maka dikhawatirkan 
nasib pelaku pertunjukan di Indonesia, akan tetap sulit 
mendapatkan keadilan hukum dari aspek hukum pidana, karena 
UUHC yang baru memang membatasi ruang penyelesaian tindak 
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aspek perdata, sementara pelangaran tindak pidana pembajakan 
tidak tersentuh sama sekali, karena tindak pidana pembajakan 
merupakan delik aduan.  

Langkah kedepan yang harus ditempah pemerintah, sebaiknya 
unsur delik aduan di UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
sebaiknya di rubah dengan delik biasa, agar polri dapat bekerja 
maksimal dalam penanganan tindak pidana pembajakan. Paling tidak 
hal itu, dapat meringankan para pelaku pertunjukan, tanpa ada 
pengaduan dari kami, polisi bisa melakukan penangkapan, penyitaan 
dan pengeledahan ke para pembajak karya cipta lagu dan musik di 
Indonesia. Saat ini, di Indonesia di berbagai penjuru, produk CD, 
DVD dam cover lagu dan musik di youtube tindak pidana 
pembajakan fisik da pembajakan digital mendominasi pasar dan hal 
itu tidak ada tindakan hukum oleh aparat penegak hukum di 
Indonesia. Hal ini sangat ironis, manakala UUHC yang baru di 
undangkan dan berlaku diawal Tahun 2017 lalu, hanya pembenahan 
adinsitrasi hak ekonomi dan hak moral menarik royalti saja, namun 
pembajakan, pengandaan, pelangaran lisensi dan mutilasi lagu di 
mana-mana akibat tindak pembajakan tidak disentuh sama sekali. 
Hal itu yang menyebakan para pelaku pertunjukan enggan 
melakukan upaya hukum, karena UUHC yang baru mengiring kita 
untuk ke arah perdata yaitu mediasi, sementara kita mau bermediasi 
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pidana pembajakan ke arah mediasi secara keperdataan. Lalu, siapa 
yang akan melakukan mediasi, ketika pelaku tindak pidana 
pembajakan melakukan aktifitasnya secara terselubung, tidak 
mungkin pelaku pertunjukan di Indonesia akan melakukan 
penghakiman secara sendiri-sendiri dan harus mengawasi para 
pelaku tindak pidana pembajakan, pasti jika para korban pelaku 
pertunjukan turun lapangan maka yang terjadi pasti kerusuhan-
kerusuhan dengan para kaki tangan perusahaan pembajak. Disinilah 
penulis, mengkhawatirkan  bahwa, kedepan UUHC yang baru saat 
ini dan yang akan datang dari sisi aspek hukum pidana akan mandul 
dan mati suri dan akan merugikan pelaku pertunjukan yang lebih 
besar, karena adanya perubahan unsur delik biasa menjadi delik 
aduan sebagai indikator kuat terjadinya pelemahan hukum pidana di 
dalam UUHC yang baru. Fonomena maraknya tindak pidana 
pembajakan, pengandaan, pelangaran lisensi dll, ini akan menjadi 
titik awal terjadinya goncangan terhadap para pelaku pertunjukan 
kedepan, jika hal ini tidak di sikapi oelh pemerintah dan organisasi 
profesi yang menaungi para pelaku pertunjukan di Indonesia. 
Seperti dikatakan Emile Durkheim fungsi dari pidana adalah untuk 
menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang 
ditimbulkan atau digoncang oleh adanya kejahatan. Sedangkan 
aliran-aliran dalam hukum pidana tidaklah mancari dasar hukum 
atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu 
sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Seperti di dalam 
UUHC yang baru harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia saat ini dan yang kan 
datang. Jangan sampai sanksi pidana dalam UUHC yang baru hanya 
menjadi pepasan kosong yang hanya menjadi pasal-pasal yang tidak 
dapat dilaksanakan, karena terhambat dengan sistem hukumnya 
yang lebih dominan ke arah ranah keperdataan.   

Oleh sebab itu, implikasi dari UUHC yang baru ini, kebijakan 
formulasi hukum pidananya harus diartikan sebagai suatu usaha 
untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan 
pidana yang baik dan tepat serja berkeadilan untuk masa saat ini dan 
masa yang akan datang. Artinya, menurut penulis sanksi pidana 
semestinya tidak terhambat dengan kehendak lain, dengan sarana 
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mediasi secara perdata, upaya pidana tidak mempengaruhi proses 
korban untuk menempuh upaya hukum secara perdata, karena 
aspek perdata dan pidana merupakan dua hal yang terpisah baik 
mekenisme dan prosedur hukum acaranya untuk proses sampai ke 
proses peradilan pidana dan perdata.  Penggunaan upaya hukum, 
termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi 
masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum 
dalam rangka menekan tindak pidana pembajakan, pegandaan dan 
pelangaran lisensi harus menjadi keutamaan dalam UUHC yang 
baru. Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, 
maka penggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan 
perlindungan dan kesejahteraan sosial. Perlunya penggunaan sarana 
pidana dan hukum pidana menurut Roeslan Saleh didasarkan pada 
alasan-alasan sebagai berikut: 
a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada 
persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh 
mempergunakan paksaan; 

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak 
mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu 
harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah 
dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja; 

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata 
ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi 
orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati 
norma-norma masyarakat; 

Dengan memperhatikan beberapa alasan penting di atas, maka 
penggunaan pidana dan hukum pidana diperlukan dalam rangka 
penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang sekaligus untuk 
memulihkan sendi-sendi kehidupan sosial yang terganggu oleh 
adanya kejahatan yang bertentangan dengan semangat hidup 
berbangsa dan bernegara tersebut. Berbicara mengenai kebijakan 
formulasi hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari objek yang 
hendak diatur yaitu kejahatan atau strafbaarfeit, Simmons 
mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang diancam 
dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan 
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kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung 
jawab. Van Hammel berpendapat bahwa strafbaarfeit itu adalah 
kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat 
melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 
Adanya unsur perumusan dalam undang-undang dan 
pertanggungjawaban pidana merupakan ciri mendasar dari definisi 
kejahatan atau perbuatan pidana. 

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara 
bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk 
menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, 
terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui 
bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap 
negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu 
upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui 
suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Sudarto 
menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti 
mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan 
pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan 
daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan 
peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan 
dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan 
datang. Marc Ancel berpendapat pengertian penal policy (Kebijakan 
Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya 
mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum 
positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman 
tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada 
pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada 
penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. 

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan 
menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi 
terhadap suatu perbuatan. Dalam kaitan ini, politik hukum dalam 
UUHC yang baru, semestinya dapat lebih mengutamakan 
penegakkan hukum pidannya, sehingga tindakan kriminalisasi 
(proses saat terdapat sebuah perubahan perubahan perilaku 
individu-indivisu yang cenderung menjadi pelaku kejahatan dan 
menjadi penjahat), karena oleh sebab lemahnya penerapan hukum 
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pidana dalam UUHC yang baru. Disini tersangkut persoalan pilihan-
pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak 
pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif 
yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana 
pada masa mendatang. Jika, tujuan dari UUHC yang baru, lebih pada 
ke arah keperdataan, maka aspek hukum pidananya akan lemah 
dalam pelaksanan eksekusinya. Oleh karena itu, dengan politik 
hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau 
menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai 
tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah 
salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar 
legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang 
atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan 
sebagai tindak pidana.  

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana 
menjadi 3 bagian, yaitu : 
1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif 
(substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total 
ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi 
secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup 
aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, 
mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan 
batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu 
sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht 
delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of 
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2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana 
yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement 
dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan 
penegakan hukum secara maksimal; 

3. Actual enforcement, dianggap not a realistic expectation, sebab 
adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, 
alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya 

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung 
jawab. Van Hammel berpendapat bahwa strafbaarfeit itu adalah 
kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat 
melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 
Adanya unsur perumusan dalam undang-undang dan 
pertanggungjawaban pidana merupakan ciri mendasar dari definisi 
kejahatan atau perbuatan pidana. 

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara 
bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk 
menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, 
terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui 
bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap 
negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu 
upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui 
suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Sudarto 
menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti 
mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan 
pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan 
daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan 
peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan 
dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan 
datang. Marc Ancel berpendapat pengertian penal policy (Kebijakan 
Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya 
mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum 
positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman 
tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada 
pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada 
penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. 

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan 
menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi 
terhadap suatu perbuatan. Dalam kaitan ini, politik hukum dalam 
UUHC yang baru, semestinya dapat lebih mengutamakan 
penegakkan hukum pidannya, sehingga tindakan kriminalisasi 
(proses saat terdapat sebuah perubahan perubahan perilaku 
individu-indivisu yang cenderung menjadi pelaku kejahatan dan 
menjadi penjahat), karena oleh sebab lemahnya penerapan hukum 
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mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya 
inilah yang disebut dengan actual enforcement. 

Kebijakan hukum pidana (penal policy) operasionalisasinya 
melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), 
tahap aplikasi (kebijakan yudikatif dan yudisial) dan tahap eksekusi 
(kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap 
formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan 
hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan 
kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan 
eksekusi. Formulasi dan regulasi kebijakan  hukum pidana  seperti 
dalam dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru UU No 28 Tahun 
2014, mengatur pola penyelesaian penal mediation kasus 
pembajakan. Pembajakan,  dalam difinisi  Undang-Undang Hak Cipta  
(UUHC),  adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 
secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan 
dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. 
sebelum melakukan upaya pidana. 17. 

Teori yang ketiga adalah teori Komponen  Sistem  Hukum  
(KSK) sebagaimana di kemukanan Lawrence M. Friedman. Dalam 
bukunya, “American Law, An Introduction”, Friedman mengatakan, 
ada tiga komponen sistem hukum, yaitu, struktur hukum, subtansi 
hukum, budaya hukum.18  Pertama struktur hukum, adalah kerangka 
atau rangkainya hukum, bagian yang memberi bentuk dan batasan 
terhadap keseluruhan. Struktur adalah semacam sayatan sistem 
hukum, semacam foto diam yang menghentikan  gerak. Struktur 
hukum itu berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga-
lembaga pembentuk dan penegak hukum.  Kedua, subtansi hukum, 
meliputi aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada 
dalam sistem itu. Subtansi hukum juga berarti produk yang 
dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu-
keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. 

                                                           
17 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru, Pasal  5-11 
18 Lawrence M. Friedman, American Law, An Introduction, Hukum Amerika Sebuah 

Pengantar. Jakarta: Tata Nusa, 2021, hlm. 6-11. 
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Jadi, subtansi hukum tidak terbatas pada norma formal saja tetapi 
juga meliputi pola perilaku sosial tersebut akan membentuk norma 
formal tersendiri. Penekanan di sini terletak pada hukum yang hidup 
(living law) bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (law books). 
Ketiga, budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan 
sistem hukum  kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapanya. 
Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran soaial dan 
kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, 
dihindari atau disalah gunakan.  Apakah selama ini hukum hak cipta 
sudah menunjukan peranya sebagai alat pembaharuan  masyarakat,  
dan apakah hukum hak cipta sudah “hukum yang pro rakyat dan 
“hukum yang pro keadilan” dalam realitas kongkritnya.  Berdasarkan 
teori  Friedman,  perlindungan hak ekonomi pencipta akan ditelaah  
dan dikaji berdasarkan lembaga-lembaga atau institusi-institusi 
yang berperan dalam melaksanakan atau menegakkan UUHC, 
norma-norma yang berkaitan  dengan perlindungan hak ekonomi 
pencipta, serta sikap, perasaan, dan pikiran masyarakat terhadap 
hak-hak ekonomi pencipta, khususnya pencipta lagu dan musik di 
Indonesia. Di atas telah di bahas bermacam-macam hak ekonomi 
pencipta. Berbeda dari pembagian hak ekonomi menurut berbagai 
kepustakaan. Friedman mengatakan, ada tiga komponen sistem 
hukum, yaitu, struktur hukum, subtansi hukum, budaya hukum.19   

Pertama struktur hukum, adalah kerangka atau rangkainya 
hukum, bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap 
keseluruhan. Struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, 
semacam foto diam yang menghentikan  gerak. Struktur hukum itu 
berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga-lembaga 
pembentuk dan penegak hukum.  Kedua, subtansi hukum, meliputi 
aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam 
sistem itu. Subtansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh 
orang yang berada dalam sistem hukum itu-keputusan yang mereka 
keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Jadi, subtansi hukum 
tidak terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi pola 
perilaku sosial tersebut akan membentuk norma formal tersendiri. 

                                                           
19 Ibid., hlm 6-11. 
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17 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru, Pasal  5-11 
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Penekanan di sini terletak pada hukum yang hidup (living law) bukan 
hanya pada aturan dalam kitab hukum (law books). Ketiga, budaya 
hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum  
kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapanya. Untuk 
menangulanggi tindak pidana pembajakan di Indonesia, penekanan 
secara hukum pidana sangat penting dilakukan, dengan bantuan 
hukum lain yang terkait dan ada hubunganya regulasinya. 
Friedmand, mengatakan, ada tiga komponen dalam sistem hukum, 
yaitu, struktur hukum, subtansi hukum, budaya hukum. Dalam 
struktur hukum UUHC yang baru dijelaskan, bahwa upaya hukum 
yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana hak cipta, dapat 
menemph dengan jalur mediasi oleh dirjen HKI, mengajukan 
gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, dan menempuh upaya hukum 
pidana melalui proses pengaduan ke Kepoliaan, Kejaksaan dan 
Pengadilan Umum. Di dalam UUHC yang baru juga dimungkinkan, 
hukum lain dapat digunakan dalam rangka membantu penegakkan 
hukum pidana, terhadap tindak pidana pembajakan karya cipta lagu 
dan musik di Indonesia dengan sarana UU Tipikor. Dalam subtansi 
hukum di dalam UUHC yang baru, juga terdapat ruang Undang-
undang lain dapat digunakan untuk membentu penegakan hukum 
UUHC yang berkaitan dengan tindak pidana pengelapan pajak dan 
atau tidak membayar pajak produk fisik CD dan DVD maupun media 
digital lainya pada sektor PNBP. Seperti tertuang dalam pasal 83 
Ayat (1), UU No 20 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “Perjanjian lisensi 
harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi 
Hak Cipta dengan kenai dana”. Disini semestinya para pembajak 
ketika melakukan perjanjian lisensi dengan para pelaku pertunjukan, 
di kenakan biaya yang masuk dalam PNBP di kementrian. Namun, 
karena pelaku tindak pidana tidak pernah meminta lisensi kepada 
para pencipta lagu dan pelaku pertunjukan laianya, maka biaya 
lisensi yang semestinya masuk ke kas negara pada sektor PNBP 
Termasuk produk fisik dan digital yang memproduk, wajib di kenai 
pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu, pajak yang dikenakan 
qatas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam 
peredaranya dari produsen ke konsumen. Jenis pajak ini dengan 
istilah bahasa Ingris dinamakan Value Added Tax (VAT) atau Goods 
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and Service Tax (GST). Dari catatan ASIRI Dari Tahun 2002 hingga 
Tahun 2017, kerugian negara akibat adanya pengelapan PNBP dan 
PPN senilai Rp 1,75 trilyun rupiah, yang tidak dibayarakan ke kas 
negara, hal ini merupakan kerugian negara yang secara langsung 
merugikan perekonomian negara. Sehingga, atas kerugian negara 
dan perekonomian negara ini, siapapun yang melakukan tindakan 
melawan hukum, maka dapat di proses dengan diluar UUHC, namun 
dapat mengunakan UU Tipikor sebagai sarana membantu 
penegakkan hukum pidana untuk memberantas tindak pidana 
pembajakan di Indonesia. Secara ideal setiap pelaku tindak pidana 
korupsi baik secara perseorangan maupun korporasi dalam tindak 
pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik pada sektor 
pendapatan  PNBP harus dipidana secara maksimal sebagaimana 
diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang yang dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda 
paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.   

Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan 
negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus 
diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi 
yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan 
kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi 
tinggi.  Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa 
bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional 
tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada 
umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga 
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merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak 
ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana 
korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa 
melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary 
crime), oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang 
komprehensif. Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan 
supremasi hukum di dalam mendukung terciptkanya UUHC yang 
baik dan optimal dalam memberantas tindak pidana pemnbajakan, 
harus diletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha 
memerangi korupsi sektor pendapatan PNBPdan PPN. Berbagai 
kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, 
antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik 
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-
Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.20  

Upaya untuk menjamin penegakan hukum dalam UUHC harus 
dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, 
tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa asas yang harus 
selalu tampil dalam setiap penegakkan hukum, yaitu asas tidak 
berpihak (impartiality), asas kejujuran dalam memeriksa dan 
memutus (fairness), asas beracara benar (prosedural due process), 
asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan 
melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan 
sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan 
kekerasan dalam proses peradilan yang berkaiatan dengan 
penegakkan hukum pidana guna memberantas tindak pidana 
pembajakan di Indonesia. Sistem peradilan pidana sebagai 
pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum terdiri dari 
                                                           

20 Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah 
Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.  
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beberapa badan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 
pemasyarakatan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang 
lainnya. 21 Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh 
pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam 
pemerintahan, termasuk oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam 
lingkungan pemerintahan daerah. Dalam kaitanya dengan tindak 
pidana korupsi atas pengelapan dana PNBP dan PPN oleh pata yuser 
pada perusahaan korporasi, saat ini memang perlu digalakkan 
sosialiasi atas keberlakukan UU Tipikor dalam turut sertanya 
mengawal UUHC dalam penagakan hukum pidana atas maraknya 
tindak pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.  
Hal ini merupakan implementasi dari keberlakukan UUHC yang 
implikasinya dapat bersentuhan dengan hukum lain sebagai sarana 
pendukung dan pelangkap atas lemahnya peneggakan hukum pidana 
terhadap tindak pidana pembajakan dalam UUHC yang baru. Sejak 
awal tahun 2017 UUHC sudah mulai dilaksanakan oprasionalnya, 
setelah tahun 2014 UU No 28 Tahun 2014 mulai disahkan dan 
memebutuhkan waktu dua tahun untuk tahapan sosialisasi UU baru. 
Dari sisi ekonomi dan moral, secara ekonomi memang ada 
peningkatan atas pendapatan pelaku pertunjukan, sejak munculnya 
lembaga LMKN dan LMK sebagai lembaga pemungut royalti di 
Indonesia. Namun, di sisi lain, UUHC yang baru belum memberikan 
dampak berarti atas penegakkan hukum pidanya, hal itu diwujudkan 
atas fonomena tindak pidana pembajakan di Indonesia masih tetap 
eksis dan merajalala menguasai pasar domestik atas produk CD dan 
DVD bajakan dengan presentase produk hampir 90% merupakan 
produk ilegal bajakan. Hal ini yang semstinya menjadi perhatian 
pemerintah, atas kebrlakukan UUHC yang baru, ternyata lebih 
dominan pada spek keperdataan dan mengiring semua masalah hak 
cipta di selesaikan secara perdata melalui sarana mediasi, sehingga 
hal itu menghambat terhadap penagakkan hukum pidana hak cipta 
dewasa ini. Oleh sebab itu, UU Tipikor pengelapan atas PNBP harus 
di tindak tegtas, karena hal itu akan membantu UUHC yang baru 
dalam menegakkan hukum pidananya.  

                                                           
21 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2001, hlm. 22. 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak 
ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana 
korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa 
melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary 
crime), oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang 
komprehensif. Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan 
supremasi hukum di dalam mendukung terciptkanya UUHC yang 
baik dan optimal dalam memberantas tindak pidana pemnbajakan, 
harus diletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha 
memerangi korupsi sektor pendapatan PNBPdan PPN. Berbagai 
kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, 
antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik 
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-
Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.20  

Upaya untuk menjamin penegakan hukum dalam UUHC harus 
dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, 
tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa asas yang harus 
selalu tampil dalam setiap penegakkan hukum, yaitu asas tidak 
berpihak (impartiality), asas kejujuran dalam memeriksa dan 
memutus (fairness), asas beracara benar (prosedural due process), 
asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan 
melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan 
sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan 
kekerasan dalam proses peradilan yang berkaiatan dengan 
penegakkan hukum pidana guna memberantas tindak pidana 
pembajakan di Indonesia. Sistem peradilan pidana sebagai 
pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum terdiri dari 
                                                           

20 Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah 
Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.  
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Tindak Pidana Korupsi pengelapan penerimaan PNBP dan PPN 
dari sektor musik dan lagu sebagaimana diatur di dalam UUHC 
adalah sebagai sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP 
dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 
tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. 
Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai 
dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib 
menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari 
adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa 
warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya 
tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang 
melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 
sesuai dengan aturan hukum. 
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BAB IV 
 
SARAN DAN REKOMENDASI   
 
 
 
Diperlukan Visi dan Misi Yang Sama Antara Lembaga Criminal 
Justice System (Polri-Jaksa-Hakim-Advokat) Dengan Lembaga 
Profesi Yang Menaungi Para Pencipta, Producer Fonogram dan 
Pelaku Pertunjukan 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau 
menanggulangi tindak pidana hak cipta seperti pembajakan, 
peggandaan, cover lagu dan musik  sebagaimana diatur dalam UUHC 
yang baru merupakan bagian dari (politik kriminal) sudah barang 
tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum 
pidana), tetapi juga dapat menggunakan sarana nonpenal. 
Penyamaan visi dan misi antara lembaga Criminal Justice System  
dengan para organisasi pencipta, pemegang hak cipta, hak terkait 
dan pelaku pertunjukan yang tergabung di dalam wadah organisasi 
PAPPRI, ASIRI, WAMI, KCI, RAE, ASIRINDO, dll. Hal itu sangat 
penting untuk menghadapi tindak pidana pembajakan karya cipta, 
dan cover-cover lagu dan musik milik secara ilegal. Antara lembaga 
penegak hukum dan pelaku seni harus singkron dan satu visi satu 
misi sesuai tujuan UUHC. Jika, tidak, realitas di lapangan, sering 
terjadi masalah yang bias, di mana polri, jaksa dan hakim sebagian 
kasus tidak mampu memutus bersalah terhadap pelaku tindak 
pidana pelanggaran hak cipta, sehingga mereka divonis bebas oleh 
hakim. Dan hal itu sangat menyakitkan para pekarja seni ditanah air.  

Tindak Pidana Korupsi pengelapan penerimaan PNBP dan PPN 
dari sektor musik dan lagu sebagaimana diatur di dalam UUHC 
adalah sebagai sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP 
dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 
tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. 
Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai 
dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib 
menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari 
adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa 
warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya 
tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang 
melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 
sesuai dengan aturan hukum. 
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Usaha-usaha nonpenal ini misalnya penyantunan dan 
pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab 
sosial warga masyarakat yang terkait pemahaman UUHC sebagai 
pilar pokok perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan dan 
keadilan bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia; penggarapan 
kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan 
sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan 
remaja; kegiatan patroli dan pengawasan terhadap distribusi fisik 
maupun nonfisik produk karya cipta lagu dan musik di pasaran 
secara terus-menerus seluruh komponen pelaku pertunjukan 
pemerintah polisi dan aparat keamanan lainnya, menjadi upaya 
pencegahan tindak pidana pembajakan. Usaha-usaha ini dapat 
meliputi bidang yang sangat luas sekali mencakup seluruh sektor 
kehidupan nasional.   

Tujuan utama usaha nonpenal tersebut adalah memperbaiki 
kondisi-kondisi sosial tertentu, menyadarkan pelaku tindak pidana 
pembajakan, penggandaan, cover lagu  dan tindak pidana hak cipta 
lainnya, karena secara tidak langsung mempunyai pengaruh 
preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut 
politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu 
sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, 
memegang posisi kunci yang harus diefektifan dan diintensifkan. 
Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan 
berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan, tindak 
pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik. Seperti kegagalan 
pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan karya 
cipta lagu dan musik di Indonesia kali ini, harus mendapat perhatian 
serius oleh palaku pertunjukan di Indonesia. Oleh karena itu, suatu 
politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan 
mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara yang teratur dan 
terpadu.  

Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan 
dan mengharmonisasikan kegiatan atau politik nonpenal dan penal 
itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial 
yang menumbuhsuburkan tindak pidana pembajakan. Dengan 
pendekatan politik yang integral inilah diharapkan social defence 
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planning benar-benar dapat berhasil dan dengan demikian 
diharapkan pula tercapai hakikat tujuan politik sosial yang tertuang 
dalam rencana pembangunan nasional, yaitu kualitas lingkungan 
hidup yang sehat dan bermakna, sehingga membantu para pencipta, 
pemegang hak cipta, hak terkait dan pelaku pertunjukan di 
Indonesia menjadi manusia yang bermartabat dan mengalami 
peningkatan derajat hidup ekonomi yang baik dan layak pada 
umumnya dan UUHC yang baru sebagai malaikat penolong guna 
mencapai rasa keadilan dan ketetriban hukum menuju kesejahteraan 
dan kedamaian bagi pelaku-pelaku seni di Indonesia. Oleh sebab itu, 
dalam buku kecil ini author bagian melaksanakan dari amar mak’ruf 
nahi munkar dalam rangka menyadarkan para pelaku tindak pidana 
pelanggaran hak cipta agar bertobat kembali di jalan Allah dan 
tunduk pada aturan hukum alam yang merupakan hukum Allah 
seperti diperingatkan di dalam kitab suci Alqur’an dan hukum negara 
sebagai penjaga tertib hukum didunia. Aamiin ***    

 
ALQUR’AN AS A GUIDE TO THE TRUTH OF THE WORLD 

Amar ma’ruf nahi munkar dan berjihad di jalan Allah 
merupakan tugas keummatan yang sangat mulia. Al-Quran 
mengatakan: 
 

هَْىَى َعِي اْلُوٌَكزِ  ٌْ ٌُكْن ُأهٌَّة يَْذُعىَى إَِلى اْلَخْيزِ َويَْأُهُزوَى بِبْلَوْعُزوِف َويَ َوْلتَُكي هِّ
 َوُأْوَلـئَِك هُُن اْلُوْفلُِحىىَ 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan ummat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan 
mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 
beruntung.” (Ali-Imran: 104). 

 

ْكبَزِ َلَعلَّهُْن يَْزِجُعىىَ  ًَى ُدوَى اْلَعَذاةِ اْْلَ ْد ٌَّهُْن ِهَي اْلَعَذاةِ اْْلَ ٌُِذيَق  َوَل
“Dan Sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian 
azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di 
akhirat), mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar).” 
(QS: As Sajdah: 21) 

 

Usaha-usaha nonpenal ini misalnya penyantunan dan 
pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab 
sosial warga masyarakat yang terkait pemahaman UUHC sebagai 
pilar pokok perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan dan 
keadilan bagi para pelaku pertunjukan di Indonesia; penggarapan 
kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan 
sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan 
remaja; kegiatan patroli dan pengawasan terhadap distribusi fisik 
maupun nonfisik produk karya cipta lagu dan musik di pasaran 
secara terus-menerus seluruh komponen pelaku pertunjukan 
pemerintah polisi dan aparat keamanan lainnya, menjadi upaya 
pencegahan tindak pidana pembajakan. Usaha-usaha ini dapat 
meliputi bidang yang sangat luas sekali mencakup seluruh sektor 
kehidupan nasional.   

Tujuan utama usaha nonpenal tersebut adalah memperbaiki 
kondisi-kondisi sosial tertentu, menyadarkan pelaku tindak pidana 
pembajakan, penggandaan, cover lagu  dan tindak pidana hak cipta 
lainnya, karena secara tidak langsung mempunyai pengaruh 
preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut 
politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu 
sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, 
memegang posisi kunci yang harus diefektifan dan diintensifkan. 
Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan 
berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan, tindak 
pidana pembajakan karya cipta lagu dan musik. Seperti kegagalan 
pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan karya 
cipta lagu dan musik di Indonesia kali ini, harus mendapat perhatian 
serius oleh palaku pertunjukan di Indonesia. Oleh karena itu, suatu 
politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan 
mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara yang teratur dan 
terpadu.  

Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan 
dan mengharmonisasikan kegiatan atau politik nonpenal dan penal 
itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial 
yang menumbuhsuburkan tindak pidana pembajakan. Dengan 
pendekatan politik yang integral inilah diharapkan social defence 
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“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana”. (Al-Ma’idah :38). 

 

َم َعَلْيُكْن ِدَهبَءُكْن َوَأْهَىاَلُكْن َوَأْعَزاَضُكْن َكُحْزَهةِ يَْىِهُكْن هََذا ، فِي  َ َحزَّ َفإِىَّ هللاَّ
 َشْهزُِكْن هََذا، فِي بََلِذُكْن هََذا

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian 
darah kalian (untuk ditumpakan) dan harta kalian (untuk 
dirampas) dan kehormatan (untuk dirusak). Sebagaimana 
haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini” 
(HR. Bukhari no. 1742). 
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