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KATA PENGANTAR 

 

 Perkembangan teknologi informasi yang ikut menandai hadirnya Revolusi IV telah 

membawa dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi tersebut 

turut memengaruhi praktik leksikografi di Indonesia. Dari segi penyusunan, pemanfaatan 

teknologi dapat terlihat dari pemanfaatan korpus, otomatisasi proses leksikografis 

(penyuntingan), pengumpulan data melalui metode urun daya (crowdsourcing), dan 

penggunaan aplikasi dictionary writing system (DWS). Dari segi penggunaan, kecenderungan 

penggunaan kamus digital menjadi motivasi utama dalam pengembangan kamus berbasis 

daring dan luring. Pengembangan kamus tersebut diharapkan dapat mendukung aksesibilitas 

kamus untuk semua masyarakat.  

 Seminar Leksikografi Indonesia 2018 mengangkat tema ―Leksikografi di Era Digital‖. 

Tujuan utama pemilihan tema ini adalah memperkuat kesadaran masyarakat terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi dalam pekerjaan leksikografis serta pelindungan data digital 

produk perkamusan. Melalui tema di atas, beberapa subtema diturunkan. Subtema tersebut 

adalah: 

1. Aspek-Aspek Penyusunan Kamus Elektronik; 

2. Pemanfaatan Korpus dalam Penyusunan Kamus; 

3. Pengembangan Aplikasi untuk Kamus Elektronik; 

4. Aspek Hukum dalam Pemanfaatan Data Kamus Elektronik. 

 

Prosiding seminar ini merupakan kumpulan makalah-makalah yang dipaparkan selama 

Seminar Leksikografi Indonesia. Prosiding ini disusun sebagai bentuk dokumentasi 

kontribusi intelektual para pekamus dan penggiat bahasa dalam penggunaan teknologi untuk 

mendukung pengembangan kamus, memberikan pengetahuan leksikografis, dan memotivasi 

ekosistem kebahasaan, baik pekamus, penggiat bahasa, serta masyarakat luas dalam 

mengembangkan produk-produk kamus dan praktik leksikografi berkualitas di masa depan.   
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Abstrak 

 

Keterbukaan informasi di era digital menyebabkan akses terhadap data semakin 

akomodatif, begitu juga dengan korpus. Masalah etika terkait penggunaan korpus data  

yang diperoleh dari responden, izin pendistribusian, dan pengguna korpus data untuk 

berbagai tujuan menjadi isu penting. Selain itu, persoalan hukum yang ditimbulkan pun 

dapat beragam dari masalah etika tersebut. Pertama, masalah etika penggunaan korpus 

data lisan dan tulis terutama terkait privasi data yang diperoleh; kedua, masalah etika 

pendistribusian korpus, dalam hal ini penerbit korpus; ketiga, pengguna korpus ; keempat, 

hukum positif terkait pengumpulan dan pendistribusian data korpus berbasis daring. 

Pergerseran paradigma pengolahan data korpus berbasis teks ke daring menempatkan hak 

cipta berlaku sebagaimana yang terjadi pada data korpus cetak. Hak cipta digital menjadi 

ujung tombak untuk membentuk keseimbangan dalam pengaturan tradisional yang ada 

pada hukum hak cipta. Lisensi digital hak cipta yang dimaksud adalah creative commons 

yang bertujuan untuk memberikan setiap orang, dari pencipta individu sampai dengan 

perusahaan, dan Lembaga besar hak cipta terhadap ciptaan mereka. Setiap jenis hak cipta 

memungkinakan pemegang hak cipta untuk mengizinkan orang lain untuk menyalin, 

menyebarluaskan, dan menggunakan ciptaan mereka. Korpus data di era digital terutama 

teks-teks elekronik yang tersebar luas di internet yang selanjutnya dipergunakan sebagai 

korpus perlu diperhatikan penegasan hak ciptanya dari pencipta ataupun penggunanya. 

Lisensi digital creative commons memberikan kemudahan bagi pencipta dengan tiga 

―lapis‖ lisensi. Lisensi ini tidak saja menunjukkan konsep hukum yang berlaku secara 

konvensional tetapi sesuatu yang dapat dipahami bersama oleh pemegang hak cipta, 

pengguna ciptaan yang memanfaatkan data web, ataupun data korpus. Perlindungan hak 

cipta ini selaras dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra. 

 

Kata kunci : korpus, hak cipta, hukum, lisensi, creative common 
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Abstract 

 

Disclosure of information in the digital age causes access to data more accommodative as 

well as with the corpus. Ethical issues related to the use of corpus which data obtained from 

respondents, distribution permits, and users of data corpus for various purposes become an 

important issue. In addition, legal issues can also vary from ethical issues. First, the ethical 

issue of the use of oral and written data corpuses primarily concerns the privacy of the data 

obtained; second, the ethical problem of distributing the corpus in this case the issuer of the 

corpus; third, the user of the corpus; fourth, positive law related to the collection and 

distribution of online-based corpus data. The paradigm shift of text-based text-based data 

processing paradigm puts copyright in effect as occurs in printed corpus data. Digital 

copyrights are at the forefront of forming a balance in the traditional settings that exist 

under copyright law. The copyright digital license in question is the Creative Commons 

which aims to provide everyone, from individual creators to corporations, and large 

institutions of copyright to their creations. Every type of copyright allows copyright holders 

to allow others to copy, distribute and use their creations. The data corpus in the digital era, 

especially the electronic text-text that is widely spread on the internet which then is used as 

the corpus need to be considered the affirmation of the copyright from the creator or the 

user. Creative Commons digital licenses make it easy for creators with three "layers" of 

licenses. The license is not only shows the conventional concept of law but something that 

can be understood Together by the copyright holder, the user of creation which utilize web 

data and corpus data. This copyright protection is in line with the Law of the Republic of 

Indonesia Number 28 Year 2014 on Copyright, that copyright is an intellectual property in 

the field of science, art, and literature. 

 

Keywords: corpus, copyright, law, license, creative common 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Keterbukaan informasi pada era Digital Revolution 4.0 membuka akses informasi dari 

berbagai bidang ilmu. Hal tersebut memungkinkan setiap pengguna menggunakan data-data 

yang terdapat di The World Wide Web
1 

berupa teks-teks yang tersebar di berbagai situs. Data 

tersebut diperoleh dari berbagai situs yang selanjutnya dapat membangun data korpus. Proses 

untuk membangun data korpus berbasis data web dapat menggunakan alat tertentu. 

Intuitive tool merupakan alat yang dapat digunakan untuk membangun  data korpus 

yang menggunakan teks-teks daring yang berada di basis data web. Intuitive tool dapat 

diperoleh dari berbagai situs yang menyediakan layanan tersebut, misalnya 

www.sketchengine.eu yang menyediakan layanan WebBootCat atau Common Crawl 

Foundation. Mesin tersebut memungkinkan untuk mengunduh secara otomatis teks-teks yang 

sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan pada saat ingin membangun data korpus. 

http://www.sketchengine.eu/
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Alat pencari menemukan laman situs yang relevan dan menampilkan teks-teks di dalam 

halaman situs tersebut. Selanjutnya, memulai unduh dan diproses menjadi korpus data. Mesin 

pencari tersebut juga dapat digunakan secara manual pada dokumen-dokumen fisik. Caranya 

yaitu diunggah ke mesin pencari dan selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan korpus 

data. Meskipun, alat lain memiliki cara yang berbeda dalam prosesnya, tetapi tujuan akhirnya 

mengambil teks-teks dari web menjadi data korpus. 

Tidak dapat diingkari bahwa proses pengambilan data dalam data web tersebut bersifat 

acak.  Contohnya pada mesin BootCat, pada dasarnya dalam membangun korpus, mesin ini 

secara otomatis mencari data di google ataupun sumber lainnya dan mengekstraksi korpus 

baru berdasarkan serangkaian pertanyaan otomatis google. Pada mesin Wacky, data 

dikonstruksi melalui empat langkah, yaitu Selecting seed URL, Crawling, Cleaning The Data, 

and Annotating the Data (Kristoffersen, 2017:9). Pada mesin SpiderLing, COW, dan 

WebCorpus, proses membangun data korpus dari teks web memiliki kesamaan, yaitu 

mengumpulkan, mengelola, membersihkan, dan menyusun korpus. 

Permasalahan pada konstruksi data korpus adalah crawling. Menurut Kristoffersen 

(2017:11)  A crawler is programmed to visit web pages and follow links from those web 

pages to other web pages, and then repeat the procedure recursively. Crawler melakukan 

penelusuran langsung mengikuti tautan-tautan pada web sesuai dengan kata kunci yang 

dimasukkan oleh pengguna. Dalam proses koleksi data, mesin tersebut menggunakan aplikasi 

pihak kedua, misalnya DIY crawl, Sedd URL, Host Bias, dan Common Crawl. Common 

Crawl memiliki tiga langkah dalam menghasilkan data korpus, yaitu Raw crawl data, 

Metadata, dan Extracted text data. Semua data yang dikumpulkan melalui alat tersebut 

diperoleh dari seleksi acak. Artinya, data web diperoleh dari beragam situs yang memiliki 

relevansi sesuai pencarian. Only the entries for which there exists content that it is possible to 

extract text from is in these files. This means that the request and metadata entries are 

stripped, as well as content where the content-type of the response is considered to not be 

textual (Kristoffersen, 2017). Hanya data-data sesuai konten yang dapat diekstrak. Artinya, 

data-data lainnya yang tidak relevan diabaikan termasuk metadata. 

Dengan kata lain, pengambilan data web melalui berbagai situs dilakukan tanpa seizin 

atau sepengetahuan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta tentunya memiliki hak siapa 

yang berhak dan tidak berhak untuk menggunakan data web tersebut. Dalam hal ini, proteksi 

terhadap data tersebut menjadi isu yang diperhatikan, tetapi terdapat hal yang perlu 

dipertimbangkan juga oleh pemegang hak cipta, yaitu apakah data web tersebut telah 

menyematkan pemberitahuan hak cipta di situsnya atau tidak. Hal tersebut berguna bagi 

pemilik dan pengguna data korpus agar setiap bentuk pengambilan data dapat dilakukan 

tanpa menimbulkan permasalahan yang tidak perlu. 

Meskipun pemegang hak cipta yang tidak memiliki kesepakatan untuk proyek korpus, 

hal tersebut tidak menjadi masalah jika pengambilan data dilakukan untuk keperluan 

penelitan non-komersial. Tetapi, jika hal tersebut memiliki tujuan komersial, hal tersebut 

menjadi ilegal dan tidak beretika jika menggunakan data-data dari pemegang hak cipta untuk 

menghasilkan uang untuk dirinya sendiri ataupun kelompok. 

Pemegang hak cipta dapat saja mempermasalahkan hal tersebut meskipun pengguna 

data korpus tidak bermaksud untuk menjual data korpus tersebut. Copyright holders may still 

take you to the court. They may, for example, suffer a loss of profit because your use of their 
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material diminishes their ability to sell it: why buy a book when you can read it for free in a 

corpus (cf. also Amsler 2002) dalam (Indurkhya & Damerau, 2010:154). Data-data korpus 

yang tersedia secara daring, dalam hal ini, menjadi rentan untuk dipersoalkan karena 

berkaitan dengan royalti yang hilang. Kehilangan potensi ekonomi ini menimbulkan 

persoalan tersendiri terkait pemanfaatan hak ekonomi terhadap ciptaan tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu. 

Pada hakikatnya, undang-undang hak cipta hadir untuk mengatur pemanfaatan ciptaan, 

dalam hal ini adalah data web dan data korpus. Meskipun demikian, peraturan hak cipta yang 

sifatnya mengikat terhadap data web dan data korpus masih menjadi perbincangan. Hak cipta 

digital dapat dijadikan sebagai solusi agar terhindar dari pelanggaran hak. Hak cipta digital 

menjadi sebuah langkah bagi pemegang hak cipta dan pengguna data agar terhindar dari hal-

hal tersebut. Dengan menyertakan pemberitahuan hak cipta digital pada data web dapat 

memberikan jaminan proteksi terhadap pemegang hak cipta ataupun pengguna data dalam 

pemanfaatannya untuk tujuan penelitian atau komersial dengan memperhatikan hukum yang 

berlaku. 

Persoalan hukum dari penggunaan korpus juga menjadi isu yang tidak dapat diabaikan 

begitu saja di era keterbukaan data saat ini karena penggunaan data korpus beragam dan 

dalam berbagai tujuan. Data-data web diyakini masih banyak yang belum terlindungi oleh 

hak cipta sehingga penting untuk memahami bagaimana hak cipta digital dapat menjadi 

langkah positif bagi pemegang dan pengguna data. Perbedaan status hak cipta yang 

disertakan terhadap data web dan data korpus memerlukan sebuah lisensi konten terbuka 

untuk mempertegas status data.  

 

1.2. Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1.  Apa persoalan hukum terkait data korpus elektronik? 

2. Bagaimana hak cipta digital dapat melindungi pemegang hak cipta dan pengguna 

korpus data elektronik? 

 

1.3. Tujuan 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan masalah yang telah diungkapkan, penelitian 

ini meiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui persoalan hukum terkait data korpus elektronik. 

2. Mengetahui konsep hak cipta digital dalam pemanfaatan korpus elektronik. 

 

1.4. Tinjauan Pustaka 

 

Secara spesifik, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas secara 

komprehensif mengenai persoalan hukum terkait dengan data korpus elektronik. Namun, 

penelitian yang dilakukan oleh Maarten Tryuens dan Patrick Van Eecke yang berjudul Legal 

Aspects of Text Mining dari University of Antwerp membuka cakrawala pengetahuan 
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mengenai data mining atau penambangan data, dalam istilah sederhananya disebut 

pengambilan data, khususnya text mining. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa text 

mining mendapatkan perhatian yang terbatas yang berhubungan pada ketentuan hukumnya. 

Terdapat hambatan hukum yang menarik antara ketatnya aturan hak cipta dan hukum basis 

data. Konflik dapat saja terjadi jika data diambil dari pangkalan data komersial dan 

dipergunakan bahkan pada penelitian non-komersial. Perizinan menjadi hal yang sulit untuk 

dilakuan dan memakan waktu untuk mendapatkan izin penggunaan data untuk membangun 

data korpus. (Truyens & Van Eecke, 2014).  

 

II. KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN 

 

Menurut World Intelectual Property Organization (WIPO, 2008:40-41) Copyright deals 

with the rights of intellectual creators in their creation. Hal ini berkaitan dengan hak cipta 

dari pencipta karya; Copyright law is a branch of that part of the law which deals with the 

rights of intellectual creators. Hal ini berkaitan dengan undang-undang yang mengatur 

tentang hak-hak pencipta. International solutions to the legal and administrative problems 

posed by digital technology, especially the Internet, to the traditional notions and practices of 

intellectual property. Perkembangan teknologi memberikan dampak terhadap permasalahan 

administratif dan hukum terhadap gagasan hak cipta tradisional sehingga perlu untuk 

dilakukan analisis terhadap permasalahan ini. Open content licenses enables your work to 

circulate in a much wider manner than if there were restrictions on the work. Apart from 

making you more visible, this model of distribution also enables you to either obtain more 

shows, more work, sponsorship etc (Liang, 2004:34). Lisensi konten terbuka memungkinkan 

pemegang hak cipta memberikan keleluasaan terhadap pengguna datanya lebih leluasa. 

Metode penelitian ini adalah deskripitif analisis untuk menemukan persoalan hukum 

yang terjadi pada penggunaan data beserta ketentuan hukum hak ciptanya dalam membangun 

data korpus yang dianalisis dalam perspektif hak cipta ‗tradisional‘. Selanjutnya, menemukan 

solusi alternatif terhadap hal tersebut di era keterbukaan informasi dengan menawarkan 

konsep lisensi konten terbuka yang menggunakan hak cipta digital, yaitu creative common. 

 

III. ANALISIS PENELITIAN 

 

3.1. Persoalan Hukum Terkait Pemanfaatan Data Web dan Data Korpus 

 

Proteksi terhadap data merupakan aspek privasi yang perlu diperhatikan. Sebagai 

contoh, proyek korpus lisan yang dalam prosesnya meliputi collection, storage, modification, 

transmission, blocking, deletion and other uses (DFG Review Board on Linguistics, 2017:6) 

membutuhkan persetujuan dan kerja sama dari orang-orang yang terlibat dalam perekaman. 

Hal ini membutuhkan kepastian hukum terhadap proteksi data dari orang-orang yang menjadi 

subjek pengambilan data yang tentunya sejalan dengan kepentingan komunitas peneliti. 

Tujuan dari proteksi data tersebut merupakan implementasi terhadap undang-undang data 

proteksi dan regulasi umum yang melindungi individu terhadap data yang diolah dan 

digunakan oleh otoritas lain.  
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Perlindungan terhadap data tersebut dalam undang-undang nasional Jerman disebut 

Bundesdatenschutzgesetz BDSG. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa ―The purpose 

of this Act is to protect the individual against his/her right to privacy being impaired through 

the handling of  his/her personal data.‖(DFG Review Board on Linguistics, 2017:). 

Ketentuan hukum berlaku terhadap korpus lisan yang meliputi audio dan rekaman video, 

transkrip, dan metadata mengenai pembicara.  Proses persetujuan pun dilakukan melalui 

hukum yang berlaku dengan menandatangani persetujuan dari setiap subjek rekaman. 

Persetujuan dilakukan secara tertulis, deklarasi persetujuan oral harus dituliskan, dan 

deklarasi persetujuan elektronik harus didokumentasikan. 

Pengarsipan dan publikasi data setelah ataupun sebelum proyek korpus harus telah 

dinyatakan secara eksplisit dalam deklarasi. Aspek hak cipta terhadap korpus lisan berkaitan 

dengan rekaman audio dan video, material tertulis, gambar, grafik, power point, dan lain-lain, 

merupakan persoalan yang berhubungan dengan penggunaannya di dalam program 

penelitian. Data-data yang telah diunggah ke situs-sitsu secara daring memberikan 

kemungkinan pengambilan data menggunakan Intiutive tool. Mengacu kepada ketentuan 

penggunaan data yang memilik hak cipta, tentunya memerlukan persetujuan legal secara 

tertulis daripemegang hak cipta diperlukan untuk melakukan penelitian ataupun untuk 

kepentingan lainnya.  

Hal ini tentunya menjadi persoalan yang kompleks bagi peneliti ataupun pengguna data 

korpus yang memfokuskan pada penelitan tertentu yang memanfaatkan data-data web untuk 

membangun korpus tersebut di era keterbukaan informasi. Dengan data-data web, 

memungkinkan penggunanya dapat menggunakan data tersebut untuk berbagai kepentingan. 

Undang-undang hak cipta ‗tradisional‘ memberikan jaminan hukum terhadap data-data 

pemegang hak cipta, tetapi disisi lain memandang bahwa kemungkinan persoalan hukum 

yang diakibatkan oleh penggambilan data tanpa izin dapat menyebabkan berlakunya sanksi-

sanksi berdasarkan hukum hak cipta. Namun demikian, data web dalam pemanfaatannya di 

era keterbukaan informasi memungkinkan data-data tersebut dapat saja diperoleh tanpa 

persetujuan langsung dari pemegang hak cipta. Lisensi konten terbuka dapat menjadi 

jembatan sebagai alternatif lisensi konten terbuka untuk menjembatani hal tersebut dengan 

tetap memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 

 

3.2.  Penambangan Teks Web 

 

Keterbukaan informasi menyebabkan pengambilan data secara masif melalui mesin-

mesin tertentu menyebabkan masalah privasi, apalagi jika dikaitkan dengan hak cipta 

terhadap data web yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Hal yang perlu dipahami terkait 

hal ini adalah masalah hukum yang disebabkan oleh pengambilan data web dalam jumlah 

yang besar untuk kepentingan data korpus. Istilah ini dikenal dengan web mining. Web 

mining is a concept that gathers all techniques, methods and algorithms used to extract 

information and knowledge from data originating on the web (web data). Thus, it could be 

said that this is an application of data mining theory onto web data (Velásquez 2013:5229). 

Data web yang dimaksud dalam hal ini adalah data-data yang bersifat pribadi, misalnya 

nama, alamat rumah, email untuk kepentingan komersial. Dalam sudut pandang hukum, web 

mining telah mendapatkan perhatian hukum terkait proteksi data penggunannya, tetapi 
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berbanding terbalik terhadap text mining. Diskusi mengenai text mining kurang mendapatkan 

perhatian, hal ini disebabkan less (direct) privacy impact. Even so, the European Commission 

recently acknowledged the importance of text mining, and wants to promote its use for 

scientific research purposes. While attention for text mining is slowly rising, legal 

discussions remain scarce. (Truyens & Van Eecke, 2014:2182). Isu mengenai penggunaan 

data berbasis teks belum menjadi perhatian utama. Belum terdapatnya hukum khusus yang 

menangani teks mining menyebabkan perangkat lunak, algoritma dan metode bisnis tertentu 

dapat memanen data berbasis teks untuk keperluan tertentu. 

Dikutip dari laman https://corpus.byu.edu, menyatakan bahwa penggunaan teks-teks 

yang dipanen melalui berbagai situs telah mengikuti ketentuan kebijakan hukum yang 

berlaku di Amerika yang disebut Fair Use Law. Dikutip dari laman 

https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/, Fair use is a copyright principle based on the 

belief that the public is entitled to freely use portions of copyrighted materials for purposes of 

commentary and criticism. Kebijakan ini tentunya berbeda di setiap negara,  

Di Indonesia, pemerintah belum memiliki peraturan khusus untuk melindungi data yang 

diperoleh melalui web mining ataupun teks mining. Dikutip dari merdeka.com, ‗Pemerintah 

Indonesia hingga kini belum mempunyai Undang-Undang khusus untuk mengatur dan 

menjamin perlindungan data privasi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. 

Padahal, trend penggunaan internet kian meningkat, mulai dari sosialita, bisnis, hingga 

politik. Pengamanan berupa landasan hukum perlu dibentuk untuk mencegah kejahatan dan 

menyelesaikan masalah yang terjadi khususnya di dalam era Big Data‘ (Putra, 2017). Artinya 

mesin-mesin pencari tersebut memiliki kebebasan untuk memanen data berupa teks di 

berbagai situs di Indonesia terutama dalam penyusunan data korpus berbahasa Indonesia. 

Ketersedian data web memungkinkan data diambil tanpa perlu mengajukan izin atau 

pemberitahuan kepada pemegang hak cipta. 

Pertanyaan yang mengemuka terkait text mining yang dilakukan mesin pencari adalah 

apakah hal tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak cipta terhadap pengambilan 

data web tanpa seizin pemilik yang berupa kombinasi kata-kata atau sekedar kata-kata. 

Meskipun demikian, menurut Maarten Tryens setelah mengevaluasi keputusan Pengadilan 

Hukum Uni Eropa, dia menyatakan bahwa hal tersebut tergantung dari isinya, sebuah 

fragmen teks sejumlah sebelas kata bisa cukup asli, dan dengan demikian dilindungi. 

Pada gilirannya, undang-undang hak cipta berada di garis terdepan dalam memberikan 

perhatian terhadap properti intelektual dalam konteks ini. Tetapi, definisi dari properti 

intelektual pun sebenarnya jika dikaitkan dengan data-data web, yaitu teks-teks atau karya 

tekstual merupakan sebuah perbedabatan apakah undang-undang hak cipta memberikan 

perlindungan terhadap data-data yang berupa teks atau tidak. Di Indonesia, terkait hal 

tersebut, UU nomor 28 tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa kompilasi ciptaan atau 

data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya 

mendapatkan perlindungan. Mengacu kepada pengertian tersebut, undang-undang hak cipta 

Indonesia memberikan proteksi tehadap data web yang terdapat di berbagai situs. Namun 

demikian, belum terdapatnya peraturan khusus yang mengatur text mining masih 

membutuhkan telaah yang lebih dalam. 

 

https://corpus.byu.edu/
https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/
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3.3.  Perkembangan Hak Cipta  

 

Hak cipta secara otomatis memberikan perlindungan terhadap intelektual properti 

sekaligus menjadi hukum yang mengikat terkait kepemilikan suatu ciptaan. Latar belakang 

lahirnya hak cipta bermula di Inggris pada tahun 1556 mengenai hak abadi dan eksklusif 

terhadap penerbit dalam memublikasikan karya-karya tanpa memperhatikan dan berniat 

memproteksi atau memberikan penghargaan kepada penulisnya. Setelah hampir satu setengah 

abad pengabaian terhadap hukum yang mengatur hak-hak penulis, tahun 1790, undang-

undang federal pertama mengatur hak cipta dan paten akhirnya diterbitkan (Gorman, 2006:2). 

Hal tersebut terkait tuntutan terhadap pemerintah terkait nasib penulis dan keluarganya yang 

disebabkan oleh penyalinan tidak sah terhadap buku-buku mereka.  

Setelah itu, terjadi perubahan signifikan terhadap perkembangan hak cipta dalam 

melindungi pemegang hak cipta. Penetapan hak cipta tahun 1909 berkaitan dengan hak-hak 

eksklusif yang diperoleh oleh pemegang hak cipta setelah karyanya dicetak, disalin, 

diadapatasi, dijual, dan dipamerkan. Penetapan hak cipta Tahun 1976 meningkatkan status 

proteksi terhadap publikasi dari pemegang hak cipta menjadi 75 tahun setelah meninggal 

dunia, setelah sebelumnya hanya 50 tahun. Hak eksklusif lainnya, yaitu hak terhadap karya 

yang ditampilkan melalui televisi ataupun komputer. Hingga sampai tahun 1998 proteksi 

terhadap hak cipta menjadi 95 tahun. 

Hak cipta menjadi sebuah instrumen untuk memproteksi karya yang dimiliki oleh 

individu dengan syarat mendaftarkannya terlebih dahulu. Menurut Adya Paramita Prabandari 

(2013:170) bahwa hak cipta secara otomatis melekat pada suatu hasil karya atau ciptaan pada 

saat ciptaan tersebut mempunyai bentuk yang nyata, riil, atau pendaftaran hak cipta ke kantor 

hak cipta hanya untuk memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi si pencipta atau 

pemegang hak cipta apaila terjadi sengketa hak cipta di kemudian hari. Hak cipta dalam 

ruang lingkup ini merupakan konsep hak cipta ‗tradisional‘ yang berlaku pada karya-karya 

yang memiliki bentuk nyata.  

Pada gilirannya, hak cipta digital berperan terhadap proteksi properti intelektual yang 

jangkauannya lebih luas dan difungsikan secara digital. Kedudukannya sama dengan hak 

cipta ‗tradisional‘. Perbedaannya terletak pada izin otomatis atau tidak terhadap karya.  

Hak Cipta  Lisensi Digital  

All right Reserved Some right reserved 

 

Perbedaannya terletak pada frasa yang tercantum. Frasa All right reserved mengandung 

pengertian bahwa pemegang hak cipta memegang otoritas penuh terhadap karyanya. 

Sedangkan, Some Right Reserved memberikan keleluasaan langsung kepada pengguna untuk 

menyebarluaskan, mengubah, atau menggubah tanpa izin dari pemilik konten. Kepemilikan 

lisensi terbuka tersebut dapat menjadi solusi terhadap data web yang bersifat terbuka bagi 

mesin pencari ataupun bagi pemilik konten. 

 

3.4. Hak Cipta Digital 

 

Hak cipta digital menjadi alat yang penting di era digital keterbukaan data. Pertanyaan-

pertanyaan mendasar mengenai hal ini adalah apakah ‗kepemilikan‘ yang akan dilindungi 
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atau ‗pembajakan‘? (Lessig, 2004:11) di era digital keterbukaan data. Siapakah yang 

berperan terhadap dua kutub ‗kepemilikan‘ dan ‗pembajakan‘, tentu jawabannya adalah 

internet. Menurut Lawrence Lessig (2004:19) internetlah yang memprovokasi perang ini. 

Internet memungkinkan persebaran konten yang efisien. Proses berbagi file ke sesama 

pengguna (peer-to-peer, atau selanjutnya disingkat p2p) merupakan cara berbagi file yang 

paling efisien dari teknologi-teknologi efisien yang disediakan internet. Dengan 

menggunakan kecerdasan yang tersebar (distributed intelligent), sistem p2p memudahkan 

proses berbagi konten yang tidak pernah terbayang di generasi yang sebelumnya.  Aturan-

aturan formal dibuat untuk mencegah dampak kebebasan individu ataupun kelompok dalam 

memproduksi ciptaan berdasarkan ciptaan orang lain untuk dijadikan komoditas berharaga 

dan dipasarkan tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta.  

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Till Kreutzer, rezim hak cipta sebagai sesuatu 

yang terlalu membatasi para pengguna ciptaan dan dunia penciptanya sendiri. Oleh karena 

itu, lisensi konten terbuka hadir mewujudkan kepemilikan digital bersama dan budaya bebas 

yang didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu hubungan hukum yang lebih sederhana, 

pemberian izin yang luas dan bebas royalti untuk menggunakan ciptaan, dan pengurangan 

ketidakpastian hukum. 

Pemegang hak cipta memiliki wewenang, yaitu membuat karya mereka dapat diakses 

bebas dengan lisensi digital hak cipta. Lisensi digital Creative Common dapat menjadi 

alternatif pada perlindungan hak cipta khususnya dalam bentuk digital. Creative Common 

menghadirkan prinsip lisensi konten terbuka. Lisensi konten terbuka memiliki manfaat bagi 

banyak pihak terutama bagi pengguna data korpus ataupun data web. Hal ini disebabkan oleh 

setiap pihak pemegang hak cipta dapat membuat konten datanya dapat digunakan untuk 

kepentingan tertentu hanya dengan menyematkan jenis lisensi yang diinginkan tanpa perlu 

memperoleh perizinan langsung, dan bahasa lisensi yang mudah dimengerti penggunaannya. 

Pengguna data web atau data korpus elektronik dapat secara mudah menjadi seorang pencipta 

karena lisensi terbuka merupakan alat yang membuat hak cipta kompatibel dengan era digital. 

 

3.5. Lisensi Digital Creative Common 

 

Lisensi digital Creative Common merupakan lisensi alternatif untuk melindungi hak 

cipta dalam bentuk digital. Lisensi hak cipta digital memiliki tiga bentuk ringkas yang 

memungkinkan pihak ketiga yang memiliki ikatan hukum serta kode metadata yang melekat 

pada ciptaan digital. 

Data web atau data korpus dapat dikategorikan ke dalam properti intelektual yang dapat 

disematkan lisensi digital. Hal ini mengacu pada ruang lingkup hak-hak properti intelektual 

data managemen yang dikutip dari data.research.cornell.edu. A builder of a database or other 

data resource will have an interest in who owns that resource and how others may use it. 

Someone who may populate that resource with data provided in part by others will want to 

make sure that all legal, ethical, and professional obligations that one may have to the 

provider of the data are met. Since the benefits of data sharing are so well known and 

documented, a researcher may wish to share their database and/or content with others 

(Cornell University, n.d.). Meskipun, pernyataan eksplisit mengenai data web ataupun data 

korpus dapat dikategorikan ke dalam properti intelektual, tetapi fakta bahwa data web 
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ataupun data korpus merupakan sumber data yang memerlukan kewajiban hukum, etika dan 

profesionalnya telah terpenuhi. 

Secara umum, lisensi konten terbuka dapat dipahami sebagai lisensi yang berguna 

untuk menyebarluaskan, membuat tersedia untuk publik, dan memproduksi kembali sebuah 

ciptaan untuk tujuan nonkomersial dengan cara apapun dan melalui media apapun tanpa 

dikenakan biaya (Kreutzer, 2014:15). Dalam pengertian ini pengguna data web dan pengguna 

data korpus dengan produk turunannya (jika ada) tidak perlu khwatir terhadap persoalan 

hukum yang mungkin timbul sebagai akibat penggunaan data tersebut sepanjang mengikuti 

aturan lisensi yang ditentukan. 

Disamping itu, terdapat tiga keuntungan lisensi terbuka Creative Common, yaitu (1) 

penyebarluasan yang lebih luas. Hal ini memiliki efek positif terhadap berbagi konten secara 

sah tanpa melanggar hukum hak cipta yang telah ada; (2) meningkatkan kepastian hukum dan 

menyederhanakan hubungan hukum. Narasi dalam bahasa sederhana, terkait ketentuan lisensi 

memberikan kemudahan bagi pemberi lisensi dan penerima lisensi dalam hal memahami 

informasi mengenai aturan menggunakan ciptaan. Pada tingkatan ini, menyederhanakan 

hubungan hukum kedua belah pihak; dan (3) dengan sengaja menyerahkan kendali. Hal ini 

dimaksudkan memberikan kendali terhadap penggunaan ciptaan seseorang. Saat data telah 

diunggah ke jaringan, maka sulit untuk membatasi atau mengendalikan data tersebut. Dengan 

memberikan akses terhadap data tersebut melalui ketentuan lisensi terbuka, maka baik 

pemilik ataupun pengguna dapat saling menguntungkan. 

Terdapat enam  jenis lisensi kombinasi Creative Common untuk memenuhi kebutuhan 

pemegang hak cipta yang diperoleh dari empat unsur dasar lisensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

 

―BY‖ adalah singkatan untuk atribusi (kewajiban untuk mencantumkan nama 

pencipta dan pihak lain yang harus dicantumkan namanya); ―NC‖ adalah NonKomersial 

(penggunaan untuk tujuan komersial tidak diizinkan oleh lisensi); ―ND‖ adalah Tanpa 

Turunan (hanya salinan verbatim dari ciptaan yang boleh dibagikan); dan ―SA‖ adalah 

Berbagi Serupa (contohnya, sebuah ciptaan dapat menjadi dasar pembuatan ciptaan turunan 

dan ciptaan turunan tersebut hanya dapat disebarluaskan dengan lisensi yang sama dengan 

lisensi pada ciptaan atau dengan lisensi yang sesuai atau kompatibel) (Kreutzer, 2014:32). 
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Keempat unsur dasar lisensi tersebut, selanjutnya dapat diturunkan lagi menjadi enam 

macam lisensi yang memiliki tujuan yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

 

Penjelesan singkat mengenai enam jenis lisensi tersebut adalah sebagai berikut. CC 

BY (Atribusi), lisensi ini memberikan lisensi tidak terbatas untuk menggunakan konten yang 

dilisensikan; CC BY-SA (Atribusi-Berbagi Serupa), lisensi umum yang digunakan 

Wikipedia, lisensi ini adalah yang paling sering digunakan. Lisensi yang memungkinkan 

konten mereka untuk diunggah ke Wikipedia, atau ingin menggabungkan konten Wikipedia.; 

CC BY-ND (Atribusi-Tanpa Turunan), lisensi yang tidak mengizinkan pembuatan ciptaan 

turunan terhadap ciptaan berlisensi. Untuk melindungi integritas dari ciptaan tersebut, hanya 

salinan verbatim dari ciptaan tersebut yang dapat disebarluaskan dan dibagikan. Pembatasan 

tanpa turunan dapat menimbulkan beberapa masalah yang signifikan. (Kreutzer, 2014:34) 

CC BY-NC (Atribusi-NonKomersial), bertentangan dengan beberapa lisensi 

sebelumnya, lisensi ini tidak mengizinkan pengguna konten untuk tujuan komersial; CC BY-

NC-SA (Atribusi-NonKomersial-Berbagi Serupa), lisensi yang menggabungkan fitur 

NonKomersial dengan fitur Berbagi Serupa. Dengan demikian, sebuah ciptaan dapat 

didaptasi dan bentuk adaptasi tersebut dapat dibagikan di bawah ketentuan tertentu; CC BY-

NC-ND (Atribusi-NonKomersial-Tanpa Turunan), yaitu lisensi yang paling terbatas. 

Meskipun demikian, terdapat akibat hukum menggunakan lisensi konten terbuka, yaitu 

hilangnya kendali terhadap konten tertentu, keuntungan terhadap konten menjadi terbatas, 

penggunaan lisensi tidak dapat dibatalkan. 

Prinsip dasar konten terbuka memungkinkan pemegang hak cipta untuk 

menyebarluaskan ciptaan mereka dengan lebih mudah dengan memperbolehkan setiap orang 
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untuk menggunakan, menyebarluaskan, dan mengubah atau menggubah ciptaan mereka tanpa 

harus meminta izin dengan ketentuan lisensi CC BY-NC (Atribusi-NonKomersial), dan juga 

mempertimbangkan konten terbuka mempermudah akses informasi dan pengetahuan serta 

selaras dengan era digital. Pada dasarnya, selaras dengan  Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Nomor 20 tentang Lisensi adalah 

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. 

 

IV. SIMPULAN 

 

Persoalan hukum terkait pemanfaat data korpus elektronik ataupun data web dipicu 

oleh kemampuan lisensi hak cipta untuk mengakomodasi berbagai kepentingan pengguna 

data tersebut. Tentunya, undang-undang hak cipta ―tradisional‖ memberikan beban terhadap 

data itu sendiri untuk diolah secara bebas untuk kepentingan nonkomersial terutama bagi 

peneliti untuk kepentingan akademik. Sementara itu, Undang-undang hak cipta secara global 

ataupun di Indonesia belum mempunyai regulasi yang spesifik untuk mengatur text mining 

terhadap data web. Di sisi lain, keterbukaan informasi tidak dapat dipungkiri memberikan 

keleluasaan bagi pemegang hak cipta untuk mengizinkan atau membatasi datanya dengan 

lisensi digital konten terbuka.  

Tentunya, lisensi tersebut dapat memberikan bantuan bagi pemegang hak cipta terhadap 

data web dan bagi penggunanya dalam hal ini membangun data korpus. Tetapi, perlu 

dilakukan telaah lebih jauh mengenai kemampuan lisensi Creative Common yang lebih 

spesifik terhadap data web dan data korpus. 
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