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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Keanekaragaman seni serta budaya di Indonesia merupakan sebuah 

kekayaan yang dimiliki berdasarkan banyaknya suku, bahasa, dan agama 

yang menyebar di penjuru Indonesia mulai dari sabang hingga merauke 

menjadikan pluralitas yang memiliki potensi nasional dan diperlukan 

perlindungan terhadap kekayaan atas beragam seni dan budaya tersebut.1 

Perlindungan terhadap suatu karya cipta, dalam hal ini yaitu Hak Cipta 

absolut diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum. Tanpa ada 

perlindungan hukum atas karya cipta ditakutkan akan mempegaruhi para 

Pencipta dalam berkarya dibidang intelektual.2 

Setiap manusia memiliki daya pikir yang cakap sehingga dapat 

melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, di mana hasil 

karya seni yang berhasil diciptakan harus mendapatkan penghormatan dan 

penghargaan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan perwujudan 

dari sebuah pengekspresian atas kreatif Pencipta.3 Hasil ciptaan yang 

berhasil dikembangkan merupakan karya cipta seorang atau sekelompok 

orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan karya cipta yang harus 

mendapat perlindungan hukum atas apa yang telah ia ciptakan.  

Kekayaan intelektual, yang selanjutnya disebut KI, adalah objek 

yang tidak memiliki bentuk yang berasal dari hasil aktivitas intelektual 

manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk 

                                                           

1 Bronto Asmoro, Buku Saku Super Pintar IPS “Ilmu Pengetahuan Sosial”,  Jakarta: Grasindo, 

2010, hlm 28. 

2 Indonesia, Memahami Undang-undang, Menumbuhkan Kesadaran Undang-Undang Kekayaan 

Intelektual, Jakarta: Visimedia, Cet 1, 2007, hlm 348. 

3 Emma Valentina Teresha Senwe, Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi 

Karya Seni Tradisional Daerah, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 2 Nomor 2 

Tahun 2015 Edisi Oktober, 2015, hlm 12. 

Rita Kusmayanti. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Karya Cipta Lagu dalam 
Pembayaran Royalti. 
UIB Repository©2020



2 
 

  Universitas Internasional Batam 

karya yang berhasil ditemukan.4 Dalam proses membuat sebuah karya 

intelektual yang berasal dari berbagai ilmu seperti pada ilmu pengetahuan, 

seni, budaya dan juga tekonologi. Ilmu pengetahuan serta teknologi yang 

semakin meningkat menyokong peranan yang cukup besar terhadap 

beranekaragamnya KI.  

Pengertian KI merupakan  ciptaan yang berhasil di wujudkan oleh 

Pencipta yang menyandang hak eksklusif yang dimiliki serta hanya 

melekat kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga bagi orang 

lain yang ingin mempergunakan maupun memanfaatkan hak cipta tersebut 

diharuskan untuk memiliki persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta5 yang lebih dikenal dengan lisensi.6 Tujuan dari pemberian payung 

hukum terhadap KI adalah untuk melindungi para Pencipta dalam 

menyalurkan kreatifitas yang memberikan kemanfaatan kepada manusia 

secara luas. Dalam adanya peraturan KI memberikan cara pandang 

masyarakat akan pentingnya menghargai sebuah karya hak cipta yang 

mana dalam penggunaannya dengan cara memohon izin kepada Pencipta 

atau Pemegang Hak Cipta atas karya cipta yang hendak dipergunakan, 

tindakan memohon izin tersebut merupakan iktikad baik yang mana 

mencerminkan rasa menghargai terhadap KI. Hak-hak terhadap Pencipta 

atau Pemegang Hak Cipta  membutuhkan sebuah perlindungan hukum 

yang mana perlindunga tersebut berasal dari perangkat peraturan hukum 

yang berasal dari Pemerintah serta mekanisme yang memberikan 

perlindungan yang memadai sesuai dengan kebutuhan Pencipta atau 

Pemegnag Hak Cipta. 7 

                                                           
4 Nurjannah,  Kekayaan intelektual,  diambil pada 17 Mei 2019 dari 

http;//nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/  

5 Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal 

Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 – September 2017, hlm 303. 

6 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. Lihat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak Cipta 

Pasal 1 angka 20. 

7 Ibid  
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Hak eksklusif merupakan dasar pada Hak Cipta yang dimiliki oleh 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya cipta yang telah dihasilkan, 

dengan hak eksklusif ini untuk orang lain maupun Pengguna (user) yang 

mmepunyai keinginan untuk mempergunakan karya Cipta memiliki 

kewajiban untuk meminta lisensi dengan cara dilaksanakan perjanjian 

lisensi. Permasalahan yang sering timbul dari KI (intellectual property 

rights) berkaitan erat dengan royalti yang mana dari royalti tersebutlah 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mendapatkan pendapatan dalam 

bidang ekonomi.8 Karya lagu merupakan suatu ciptaan yang memiliki Hak 

Cipta yang terdiri dari kombinasi antara melodi syair dengan aransemen 

yang memiliki notasi yang kemudian menghasilkan sebuah alunan irama 

serta melodi yang senada, sehingga karya lagu tersebut mampu 

memberikan kepuasan batin terhadap penikmat lagu yang sedang 

diperdengarkan.9 

 Apabila seseorang dengan sengaja melakukan penggandaan10  

penyiaran11 maupun penggunaan secara komersial12 sebuah karya cipta 

tanpa mendapatkan persetujuan dari Pencipta, tindakan tersebut 

merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta.13 Dengan dilakukan perbuatan 

yang sebagaimana disebut diatas telah merugikan Pencipta dalam hal ini 

adalah karya lagu yang menyangkut hak ekonomi. Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta dirugikan sehubungan dengan tindakan penggunaan 

ciptaan yang dipergunakan secara komersil yang mana dalam hal ini 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak memperoleh keuntungan atau 

royalti atas ciptaan yang di perjual belikan. Dengan kata lain Pencipta 

                                                           
8 Nurjannah,  Loc. Cit. 

9 Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Cet.1, Program Pasca Sarjana, Fakultas 

Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 55.   

10 Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan suatu salinan Ciptaan dan/atau 

fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. 

11 Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga 

dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. 

12 Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. 

13 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 9. 
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dirugikan secara moril karena pengunaan perbanyakan hasil karyanya dan 

secara materil karena tidak mendapatkan pendapatan berupa royalti.14 

Minimnya kesadaran masyarakat akan kepentingan dalam 

perlindungan KI  menjadi parameter minimnya kesadaran serta pengertian 

dalam lingukungan masyarakat dalam memberikan penghormatan terhadap 

hasil karya cipta orang lain. Upaya dalam menumbuhkan kesadaran 

masyarakat atas pentingnya menghormati serta menghargai KI yang 

merupakan bentuk dari hasil ciptaan orang lain dibutuhkan untuk 

mendapatkan atensi secara mendalam dari pemerintahan dengan harapan 

peraturan perundang-undangan  yang telah ada mengenai KI dapat berjalan 

dengan semestinya. Didasarkan hakikat dan kebiasaan yang terjadi dalam 

masyarakat pada era global ini dengan adanya tuntutan atas kebutuhan 

untuk menerapkan peraturan perundang-undangan guna memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak atau kewenangan yang dimiliki oleh 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam bidang KI, terlebih dalam 

memberikan perlindungan Hak Cipta atas karya lagu yang lebih 

memberikan jaminan terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.15 

Perlindungan hukum pada kekayaan intelektual mengalami 

perkembangan yang cukup pesat dalam tatanan internasional sejak 

dikesepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak 

Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan16 (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Right-TRIPs Agreement), yang merupakan bagian 

dari perjanjian tentang Pendirian World Trade Organization (WTO) yang 

telah diratifikasi oleh lebih dari 150 (seratus lima puluh) lebih negara 

anggota, salah satunya Indonesia. Perjanjian merupakan pengukuhan 

terhadap penegakan hukum terhadap perlindungan KI yang diprakarsai 

oleh perjanjian internasional sebelumnya yaitu World Intellectual Property 

                                                           
14  Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, 

hlm. 1 

15 Ibid  

16 Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian, dan 

Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa, Malang: Setara Press, 2015. 
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Organization (WIPO), seperti Bern Convention, Paris Convention, Rome 

Convention dan Washington Treaty.17 

Peraturan Undang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta membagikan 

perlindungan hukum untuk karya berhak cipta yang mencakup semua 

elemen atau cakupan seperti; buku, program komputer, pamflet, karya tulis 

yang diterbitkan, ceramah, pidato, lagu atau musik, drama, drama musikal, 

tari, koreografi, pertunjukan, pantomim, seni visual, arsitektur, peta, seni 

batik dan karya-karya tradisional lainnya seperti songket, seni ikat, 

fotografi, sinematografi. Ciptaan hasil perwujudan terhadap terjemahan, 

tafsiran, dan basis data yang mendapatkan perlindungan sebagai ciptaan 

tanpa mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli.18 

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta 

menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta terkhusus terhadap Pencipta karya lagu yang mana dalam peraturan 

tersebut telah memperoleh perlindungan secara preventif, karena dengan 

adanya undang-undang hak cipta yang ada belum dapat memberikan 

jaminan terhadap terlindunginya hak eksklusif Pencipta karya lagu, 

semakin dengan berkembangnya era globalisasi masih menyisahkan 

pelanggaran terhadap karya cipta yang didasarkan minimnya pengetahuan 

dan kesadaran terhadap hukum KI khususnya Hak Cipta serta kurangnya 

apresiasi masyarakat terhadap hak-hak atau kewenagan Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan hukum. Pada Pasal 

40 huruf d Undang-Undang Hak Cipta, yaitu terhadap karya lagu atau 

musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang mendapatkan 

perlindungan. Berlandaskan pasal diatas maka dapat dikatakan bahwa 

Pencipta karya lagu mendapatkan suatu hak atau wewenang atas ciptaan 

yang telah berhasil diwujudkan, salah satu kewenangan atau hak yang 

diperoleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah mendapatkan hak 

                                                           
17 Ibid  

18 Indonesia, Op.Cit., Pasal 40 Ayat 1. 
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ekonomi atas karya lagu yang diciptakan. Hak ekonomi yang dipunyai 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan bentuk apresiasi yang 

diberikan oleh pemerintah dan mayarakat dengan dipergunakannya karya 

lagu tersebut dengan tujuan komersial.19  

Penggunaan karya lagu atau karya hak cipta lainnya dengan tujuan 

kepentingan tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan 

tanpa memiliki persetujuan dengan dibuatnya perjanjian lisensi dari 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka tindakan penggunaan karya lagu 

tersebut merupakan pelanggaran20 terhadap Undang-undang Hak Cipta. 

Pasal 1 huruf 1 disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki wewenang dalam  

mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Tindakan yang termasuk 

dalam pelanggaran Hak Cipta pada karya lagu apabila subtansial baik 

sebagaian maupun seluruhnya dari suatu Ciptaan yang mendapatkan 

perlindungan oleh Hak Cipta di pergunakan, yang mana karya musik 

tersebut dipublikasikan dan diperbanyak tanpa mempunyai izin lisensi dari 

Pencipta  atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai hak eksklusif atas 

ciptaanya.21 

Salah satu pelanggaran yang terjadi dalam karya lagu tanpa 

pembayaran royalti ini adalah pengguna atau pemakai (user) yang 

bergerak dalam penyedia jasa antara lain Radio, TV, Karaoke, Restoran 

dan lain-lain yang mana dalam pemutaran lagu-lagu yang disediakan 

                                                           
19  Fiat Justisia, Volume 10 Issue 3, hlm 489 Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta 

Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet, Fiat Justisia 2016. 

20  Ghaesany Fadhila, dan U. Sudjana, Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang 

Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bandung: Acta 

Diural Universitas Padjajaran, Jurnal Juni 2018, Vol. 1, Nomor 2, hlm 229. 

21 Sentosa Sembiring, Kekayaan intelektual Dalam berbagai Peraturan Perundang-Undanga, 

Bandung: CV. Yrama Widya, 2002, hlm 24 

      Pelanggaran hak eksklusif dalam Hak Cipta yaitu diharuskannya ada kesamaan antara dua 

Ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa 

karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Pelanggaran Hak Cipta 

dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan 

sebagai atau seluruh Ciptaan orang lain tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta, atau 

yang dilarang Undang-Undang. 
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pengguna (user) haruslah memiliki ijin yang dibuktikan dengan sertifikat 

atau perjanjian lisensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen 

Kolektif (LMK) yang mana telah diatur dalam Pasal 87 Undang-undang 

Hak Cipta.22  

Permasalahan yang timbul dari pelanggaran tersebut adalah 

kurangnya kesadaran masyarakat tentang penerapan hak mengumumkan 

(performing rights) yang mengakibatkan terjadi kerugian secara materiil 

dan immaterial yang dialami Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Karya 

Lagu, serta lemahnya penegakan hukum yang melekat pada Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana pelanggarnya 

yang terjadi tidak mendapatkan penanganan yang tepat atas pembayaran 

royalti. Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis menganggap 

permasalahan ini cukup menarik dan perlu dilakukan pembahasan yang 

mendalam terhadap permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan 

judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta tau Pemegang Hak Cipta 

Karya Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berlandaskan uraian terhadap latar belakang diatas, maka Penulis 

mencoba menganalisis mengenai: 

1. Apakah perlindungan hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta karya lagu terhadap pembayaran royalti sudah sesuai 

dengan peraturan hukum? 

2. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa apabila terjadi 

penggunaan karya lagu tanpa membayar royalti ? 

 

                                                           
22  Lembaga Managemen Kolektif  adalah 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.Lihat Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ketentuan dasar pasal 1 point 22 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berlandaskan permasalahan penelitian yang Penulis gambarkan 

diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian  ini, sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap 

perlindungan hak cipta  karya lagu.  

2. Untuk menganalisis cara penyelesaian sengketa terhadap 

pelanggaran hak eksklusif khususnya hak ekonomi Pencipta 

atau Pemegang Hak Cipta karya lagu dalam pembayaran 

royalti. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, manfaat yang hendak di capai ada 2 (dua) 

macam yaitu Manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis seperti 

berikut: 

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuhan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. 

Hadjon, mengatahan bahwa tujuan utama dari negara 

hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi 

rakyatnya.23 Penggunaan teori ini merupakan teori yang 

tepat dalam menganalisis permasalahan hukum, sehingga 

peneliti berikutnya dapat mempergunakan teori 

perlindungan hukum yang dicetuskan oleh Philipus M. 

Hadjon.  

 

 

                                                           
23 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 

1987, hlm 71 
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Manfaat dan kontribusi secara praktis dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu 

penelitian ini menjadi suatu upaya untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan untuk mampu mendaftarkan 

hasil dari karya lagu yang telah dihasilkan sehingga 

mendapakan pembayaran royalti apabila lagu trsebut 

dipergunakan oleh orang lain, dengan upaya tersebut 

memiliki suatu kapastian hukum bagi pemilik Hak Cipta 

serta memberikan sebuah perlindungan sebagaimana 

wujud dari teori perlindungan hukum yang ada. 

2. Bagi Pemerintah melalui Dirjen terkait serta masyarakat 

umum melalui penelitian ini diharapkan menjadi 

masukan dalam melahirkan suatu kepastian hukum dan 

pengukuhan Hak Cipta terhadap karya lagu serta 

pemberian pembayaran royalti bagi Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta di tanah air. 

3. Bagi Akademisi diharapkan dapat menjadi bahan 

kepustakaan ilmu hukum. 
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