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ABSTRAK 

 

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar 
memiliki banyak pengguna aktif di internet. Dengan berkembangnya penggunaan 
internet, berkembang pula layanan Over The Top (OTT). OTT adalah aplikasi dan 
layanan yang hanya dapat diakses melalui internet. Pengguna yang ingin 
menggunakan layanan OTT secara penuh diwajibkan untuk membuat sebuah user 
account. Hal ini karena operator jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh 
pengguna tidak terlibat dalam penyediaan layanan OTT namun ketersediaan 
layanan OTT bergantung pada jaringan berbasis internet yang disediakan oleh 
penyedia telekomunikasi untuk menjangkau penggunanya. User account yang 
memiliki jumlah followers yang banyak menjadi daya tarik pedagang. User account 
yang memiliki banyak followers akan membantu pedagang dengan mempercepat 
promosi. 

Permasalahan yang dihadapi adalah mengenai bagaimana data pribadi yang 
ada di dalam user account ketika user account tersebut ditransaksikan atau 
berpindah tangan. Data pribadi sebagai bagian dari hak privasi dilindungi dalam 
peraturan perundang-undangan serta dalam perjanjian layanan OTT. Data pribadi 
yang ikut berpindah bersama user account sangat rentan akan penyalahgunaan. 
Disamping itu keabsahan dari transaksi jual beli user account perlu untuk dikaji 
kembali karena pentingnya data yang ada di dalam user account yang akan 
ditransaksikan. Dalam menyelesaikan permasalah tersebut digunakan pendekatan 
undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach) yang terkait dengan jual beli dan perlindungan data pribadi serta privasi. 
Sehingga akan ditinjau apakah user account dapat ditransaksikan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia serta perjanjian berbagai 
layanan OTT. 
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