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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang memiliki keberagaman latar 

belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Seiring dengan 

kemajuan di bidang seni maka banyak orang yang mulai mengembangkan 

kemampuan serta keterampilan di bidang seni contohnya pahat, seni lukis, seni 

tari, seni musik dan sebagainya. Kreativitas masyarakat dapat menjadikan seni 

serta sarana hiburan. 

Sarana hiburan adalah bentuk pemenuhan kebutuhan rohani dalam 

masyarakat sekarang ini, diantaranya lagu. Zaman seperti ini maka tingkat 

kehidupan masyarakat bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis 

setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun 

penikmatnya. Lebih dari itu lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri 

sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi 

suatu negara.1 

Seiring dengan berkembangnya seni musik di Indonesia maka dari itu 

diperlukan adanya suatu perlindungan. Menurut Gatot Soepramono, seseorang 

yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya 

selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat 

dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat 

                                                
1Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di 

Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 1989), hal. 76.  
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diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya 

terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak 

sesuai permintaan masyarakat.2 

Karya lagu yang diciptakan oleh seseorang (pencipta) maka mereka  

memiliki hak untuk dilindungi, bahkan dihormati yaitu dengan cara negara 

memberikan suatu perlindungan kepada mereka yang memiliki Hak Atas 

Kekayaan Intelektual.Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu sistem yang 

melekat pada tata kehidupan modern.3Intellectual Property Rights (IPR) atau 

istilah yang digunakan  di Indonesia adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).  

Sebuah  karya intelektual memang memberi kontribusi yang besar bagi 

kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, sehingga para inventor 

atau kreator patut mendapat penghargaan melalui proteksi  hak intelektualnya.4 

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu 

benda yang bersumber berdasarkan hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil 

kerja otak adalah sebuah karya intelektual atau berupa benda immaterial, 

contohnya sebuah karya cipta lagu. Untuk menciptakan irama diperlukan 

kinerja otak sehingga hasil kerja otak tersebut dirumuskan sebagai 

intelektualitas atau kecerdasan. 

HKI merupakan hak privat, hak privat adalah HKI hanya dimiliki oleh 

seseorang atau badan hukum secara eksklusif, meskipun demikian hak privat 

                                                
2 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya,(P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010) 

hal. 1.  
3Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Cetakan 2, (Bandung : P.T 

Alumni), hal. 1 
4 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif, 

Edisi 1, Cetakan 1, (Bandung : P.T Alumni, 2011), hal.1-2 
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harus bermanfaat bagi masyarakat. HKI juga merupakan hak eksklusif, di 

mana pemegang hak mengawasi secara penuh atas barang yang melekat. 

Pemegang hak juga dapat memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk 

memanfaatkan atau memproduksi barang yang ia ciptakan dengan sistem 

lisensi.5 

Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat 

dikelompokkan sebagai berikut :6 

1. Hak Cipta (copyright) 

2. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights), 

 contoh:paten, merek dagang, desain industri,dll 

Hak Cipta dapat diklasifikasikan dalam dua bagian, yaitu: 

1. Hak Cipta, dan 

2. Hak Terkait (Neighbouring Rights) atau Related Rights 

Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi (economic rights) dan hak moral 

(moral rights). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan ekonomi atas hasil 

ciptaan serta produk terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri 

Pencipta yang tidak dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak 

Terkait telah dialihkan.7 

Hal ini diatur berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih 

atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf 

                                                
5Ibid. 
6OK. Saidin, Op. cit, hal. 13. 
7Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, (Bandung: PT. ALUMNI 2013), hal 

50. 
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,wasiat , perjanjian tertulis ; atau , sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dapat beralih atau dialihkan 

hanya dengan hak ekonomi saja, sedangkan hak moralnya tetap melekat pada 

Penciptanya. 

Undang-Undang Hak Cipta tidak saja melindungi hak pencipta atau 

ciptaannya namun melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau 

menyebarluaskan suatu ciptaan kepada masyarakat. Hak Terkait adalah hak 

yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki pelaku, 

produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran.8 

Hak Terkait terdapat 3 hak yaitu :9 

1. The Rights of Performing artist in their performances (hak 

penampilan artis atas tampilannya). 

2. The Rights Producers of Phonograms in their phonograms 

(hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya 

rekaman suara tersebut) 

3. The Rights of broadcasting organizations in their radio and 

television broadcasts (hak lembaga penyiaran atas karya 

siarannya melalui radio dan televisi) 

Pada era yang modern ini bidang musik dan lagu telah menjadi suatu daya 

tarik tersendiri untuk masyarakat Indonesia. Karya lagu atau musik merupakan 

ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan 

aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu 

                                                
8Much. Nurrachmad, Segala Tentang HAKI di Indonesia , (Jogjakarta: Buku Biru, 2012) , hal 39. 
9O.K Saidin. op cit, hal 133. 
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memberikan suatu kepuasan tersendiri  terhadap penikmat lagu yang sedang 

didengarkan dalam bentuk alunan nada.10 

Orang yang berkecimpung dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan 

langsung dalam dunia permusikan seperti pencipta lagu atau pemakai lagu 

(user) dalam bidang business user (contohnya produser rekaman, manajemen, 

grup band) akan mendapatkan manfaat yang besar karena mendapatkan ladang 

keuntungan secara finansial dan kepopuleran. 

Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta pada poin (d) dinyatakan bahwa lagu atau musik dengan atau teks 

termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. 

 Di dunia bisnis musik dan lagu sering dijumpai berbagai sengketa antara 

pelaku industri musik baik antara pencipta lagu dengan penyanyi, antara 

penyanyi dengan perusahaan rekaman, antara perusahaan rekaman dengan 

publisher maupun antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman maupun 

dengan publisher. 

Sengketa ini disebut sengketa antara pencipta lagu dengan business user 

(pemakai lagu untuk bidang bisnis musik/pelaku industri musik)tentu saja 

dapat berujung pada pelanggaran hak cipta. Bagi pencipta, keahlian mencipta 

lagu atau musik bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan. 

Keahlian tersebut tentu saja dapat menjadi sumber penghidupannya. Sama 

halnya dengan manusia lain yang memiliki keahlian dibidang tertentu dan 

menjadikannya sebagai sumber kehidupan. 

                                                
10Hendra Tanu Atmadja , Hak Cipta Musik atau Lagu , Cet 1 , (Jakarta: Universitas Indonesia 

2003) , hal 55. 
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 Pencipta mempunyai hak ekonomi dan hak moral. Pencipta juga dapat 

memberikan hak untuk mengumumkan (performing rights) atau 

memperbanyak (mechanical rights) ciptaannya untuk tujuan komersial. 

 Hubungan antara pencipta lagu dan user biasanya dituangkan dalam 

bentuk perjanjian yaitPerjanjian Lisensi yaitu bentuk suatu pemberian izin 

untuk dapat memanfaatkan suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang 

diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi 

dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha dalam bentuk teknologi maupun 

yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dengan 

menggunakan HKI tersebut.11 

 Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak 

atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada 

penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan 

usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan. Untuk keperluan 

tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontraprestasi 

berbentuk pembayaran royalti yang juga dikenal dengan license fee.12 

 Masalah yang sering kali muncul adalah penggunaan karya cipta lagu 

melalui perjanjian lisensi karya cipta atas lagu dalam kontrak rekaman dan 

kontrak publikasi. Para pihak pada perjanjian ini belum banyak yang mengerti 

dalam perjanjian mengenai perincian hak eksklusif mana yang dialihkan untuk 

                                                
11Gunawan Widjaja, Lisensi , Cet 1 , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 139 . 
12  Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, (Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2001), hal 

10. 
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dikelola dan dieksploitasi lebih lanjut, apakah mengenai mechanical right saja 

atau performing rights.13 

Pelaku usaha yang usahanya menyiarkan lagu yaitu tempat karaoke, di 

mana tempat karoke merupakan kegiatan komersial yang memutarkan, 

menyiarkan, serta menampilkan lagu. Usaha karaoke ini sudah semakin 

berkembang di Indonesia khususnya perkotaan. Masyarakat perkotaan 

biasanya membutuhkan hiburan untuk melepas penat dari kejenuhan setelah 

beraktivitas. Alternatif hiburan yang dipilih salah satunya dengan berkaraoke.14 

Penyalahgunaan lagu secara ilegal pada bisnis karaoke keluarga dapat 

dikategorikan tindakan pelanggaran hak cipta. Pelaku usaha karaoke 

melakukan pelanggaran dengan menyiarkan musik dan lagu, tanpa terlebih 

dahulu meminta izin kepada pemegang hak ciptanya.  

Penulis menganalisis kasus yang berkaitan dengan lembaga manajemen 

kolektif di Indonesia, yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan PT. Vizta 

Pratama Inul Vitza Karaoke Manado. Kasus ini menimbulkan ketidakpastian 

hukum karena pada saat itu belum ada aturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang kewenangan lembaga manajemen kolektif dalam memungut 

royalti atas karya lagu yang bersifat komersial. 

 Dalam hal ini penulis mengambil judul TINJAUAN YURIDIS 

SENGKETA PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMANFAATAN HAK 

                                                
13Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik Atau Lagu, Katalog Dalam Terbitan (KDT), cet. 

1(Jakarta : Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003), 99 . 
14Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karaoke adalah hiburan dengan menyanyikan lagu-

lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu. Sedangkan pada bagian 

Penjelasan pasal 87 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karaoke merupakan 

padanan kata dari rumah bernyanyi. 
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CIPTA LAGU PERKARA KASASI MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 

K / PDT.Sus-HKI/2013). 

 

1.2       Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kedudukan hukum (legal standing) Yayasan Karya Cipta 

Indonesia dalam sengketa pembayaran royalti? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Agung Dalam Memutus 

Perkara antara PT. VISTA PRATAMA INUL dan YAYASAN 

KARYA CIPTA INDONESIA? 

 

1.3       Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait dengan sengketa 

hak cipta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 392K/Pdt. Sus-

HKI/2013 

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia 

dalam pembayaran royalti  

 

1.4       Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis,sekurang-kurangnya dapat memberikan manfaat secara 

teoritis, dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan khususnya ilmu hukum. 
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2. Secara Praktis,menambah wawasan penulis mengenai nilai pendidikan 

khususnya pendidikan ilmu hukum dapat sebagai masukan bagi 

pengambil kebijakan, dan masyarakat. 

1.5       Sistematika Penulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Pada BAB ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka 

konseptual,serta metode penelitian. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada BAB ini berisikan teori yang beberapa darinya diambil berupa 

pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan 

dengan penyusunan laporan proposal skripsi. 

3. BAB III METODE PENELITIAN  

Pada BAB ini berisikan tentang jenis penelitian dan terdiri dari 

Penelitian Hukum Normatif,Penelitian Hukum Normatif-Empiris, dan 

Penelitian Hukum Empiris.Jenis Data yang terdiri dari Data 

Primer,Data Sekunder jika mau menggunakan Data Sekunder maka 

akan menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, 

Bahan Hukum Tersier. 
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4. BAB IV 

Pada BAB ini berisikan tentang hasil penelitian serta analisis. Adapun 

analisa dan pembahasan yang akan diuraikan adalah analisa mengenai 

bagaimana legal standing Yayasan Karya Cipta Indonesia dan 

pertimbangan hakim dalam memutus perKARA Yayasan Karya Cipta 

Indonesia melawan PT. Vizta Inul Pratama Manado. 

5. BAB V  

Bab V merupakan bab terakhir daripada skripsi ini yang berisikan 

tentang kesimpulan serta saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


