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1 BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Melihat pada zaman yang sudah modern ini, berbagai macam hal sudah bisa 

dilakukan. Khususnya dalam hal perdagangan, semua manusia di muka bumi ini 

bisa memproduksi dan memperdagangkan barang produksinya tersebut dengan 

memasarkannya di berbagai macam platform masyarakat seperti pasar, toko, pusat 

perbelanjaan, bahkan di media sosial. Pada jaman dahulu kala, sebelum semua 

akses ke bahan-bahan dan sarana produksi dibuka untuk umum, pedagang-

pedagang memperdagangkan barang berdasarkan jenis-jenis barang yang berbeda-

beda sesuai dengan kebutuhan pasar.  

Seiring dengan berjalannya waktu, produksi barang dan jasa semakin 

meluas dalam berbagai sektor. Akses masyarakat kepada sarana-sarana produksi 

seperti pabrik, mesin-mesin jahit, dan sebagainya semakin terbuka. Sektor-sektor 

usaha pun tidak lagi tertutup seperti jaman dahulu. Salah satu sektor yang terus 

berkembang hingga saat ini adalah di bidang hiburan dan kesenian, dan yang akan 

diangkat penulis dalam tulisan ilmiah ini adalah hak cipta musik.  

Musik di jaman kontemporer tidak lagi dilihat sebagai seni dan 

entertainment belaka, tapi juga produk yang diperdagangkan, yang bisa 

dieksploitasi secara ekonomi. Apapun bentuknya, pada dasarnya suatu hasil ciptaan 

ide yang berasal dari kreativitas diri sendiri disebut sebagai suatu ciptaan. Hak 
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untuk diakui sebagai pencipta lagu dan hak eksploitasi secara ekonomi terlingkup 

dalam suatu hukum yang disebut sebagai hak cipta.  

Karena adanya nilai serta manfaat ekonomi tersebut, timbul konsep-konsep 

karya hak cipta intelektual sebagai kekayaan. Terdapat hak terhadap kekayaan yang 

timbul karena kemampuan intelektual individu tersebut, kemudian dikategorikan 

sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Dalam pola pikir pengertian 

hak milik, jika kekayaan tersebut memiliki wujud dan jangkauan di bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra, maka hak terhadapnya termasuk dalam kelompok hak 

milik intelektual. 

Istilah hak milik intelektual sebenarnya merupakan terjemahan dari 

intellectual property right, yang merupakan sebuah istilah yang dikemukakan para 

ahli, bersifat gabungan dan tidak berdiri sendiri, atau bisa disebut sebagai istilah 

yang kolektif. Arti dari istilah ini mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, 

penemuan, dan merek.1 

Intellectual Property Rights keberadaannya dinaungi oleh WIPO (World 

Intellectual Property Organization), yang adalah suatu NGO (Non-Governmental 

Organization) dari PBB yang memiliki kekhususan di bidang perlindungan dan 

perkembangan hak atas kekayaan intelektual. Tujuannya adalah untuk memelihara, 

meningkatkan, dan mengembangkan penghargaan terhadap kekayaan intelektual di 

seluruh muka bumi ini, sehingga dapat memacu pengembangan industri dan 

kebudayaan dengan memberikan semangat dalam industri kreatif, mendorong 

                                                 
1 Harsono Adi Sumarto, Hak Milik Intelektual Khusunya Paten dan Merek, (Jakarta: Akademik 

Presindo, 1990), hal. 1. 
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kemudahan untuk pengalihan media dan menyebarkan ciptaan yang sudah 

diproduksi.2 

Di era digital seperti sekarang ini, sangatlah penting bagi masyarakt untuk 

menyadari bahwa melanggar hak-hak tersebut adalah perbuatan yang dicela dan 

melanggar hukum. Terlebih lagi seara realita era digital ini sangat memungkinkan 

tindakan plagiat, pencurian karya, atau memanipulasi hasil karya ciptaan orang lain 

dan mengambil keuntungan darinya. Hal seperti ini sangat merugikan bagi para 

pencipta karena pencipta jadi tidak mendapat royalti.  

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Hak cipta 

adalah 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. Hak cipta 

diberikan terhadap hasil cipta dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, 

kesenian, dan kesusasteraan.3 

Indonesia adalah sebuah institusi negara hukum4 yang didalamnya terdapat 

aturan-aturan hukum dan norma-norma sosial yang sifatnya mengikat, bahkan jika 

tidak mematuhi hukum dan norma sekurang-kurangnya akan dijauhi oleh 

masyarakat setempat. 

Sebagai institusi negara yang mengatur kesejahteraan masyarakat, 

pemerintah diharuskan memiliki kapasitas dalam mengatur perekonomian sosial. 

                                                 
2 Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1998), hal. 69. 
3 Lestari Moerdijat, “Sejarah Hak Cipta Dunia dan Indonesia”, 

http://lestarimoerdijat.com/perspektif/sejarah-hak-cipta-dunia-dan-indonesia/, diakses pada tanggal 

13 september 2018 pukul 21.15. 
4 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
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Untuk itulah di Indonesia perekonomian nasional akan diselenggarakan 

berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan berbagai asasnya serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional5. Untuk itulah 

diadakan peraturan untuk meregulasi hak cipta suatu karya atau ide, tertuang dalam 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan disempurnakan dalam 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

Undang-Undang HKI ini berawal dari masuknya Belanda ke Indonesia pada 

masa kolonial dulu, pada awalnya disebut sebagai perlindungan atas HKI pada 

tahun 1844, disahkan menjadi undang-undang pada tahun 1885 sebagai UU Merek, 

dilanjutkan dengan UU Paten tahun 1910, dan pada akhirnya UU Hak Cipta pada 

tahun 19126. Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia 

diproklamirkan. Sesuai dengan ketentuan peralihan UUD 1945, semua peraturan 

perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap diberlakukan selama 

tidak bertentangan dengan UUD 1945, termasuk UU Hak Cipta dan UU 

peninggalan Belanda lainnya. Sayangnya, pada waktu itu UU Paten dianggap 

bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Mengapa? Karena dalam UU Paten 

peninggalan belanda ditetapkan bahwa permohonan paten dapat diajukan di kantor 

paten yang berada di Batavia pada masa itu, tapi pemeriksaan atas permohonan 

patennya harus dibawa dan dilakukan di Octrooirad yang berada di Belanda. Pada 

tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 

                                                 
5 Ibid. 
6 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan 

Intelektual”, http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki, 

diakses pada tanggal 14 September 2018, pukul 15:39. 

http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki


5 

 

 

tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) agar bisa 

menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU inilah, yang menjadi undang-

undang Indonesia pertama di bidang HKI untuk melindungi masyarakat Indonesia 

dari produk-produk tiruan palsu. Pada tanggal 10 Mei 1979  Indonesia meratifikasi 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 

1967), berdasarkan keputusan presiden No. 24 Tahun 1979.7 Kemudian pada 12 

April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU 

Hak Cipta 1982)8 untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. 

Pengesahan UU ini dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, 

penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta 

mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. 

 Hukum positif yang mengatur mengenai hak cipta pada dasarnya 

melindungi ide-ide, waktu, hingga uang yang dikeluarkan oleh pencipta karya 

sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta, meng-

acknowledge penciptanya sebagai orang yang patut diberikan timbal balik atas 

ciptaannya tersebut, sehingga pencipta mempunyai hak khusus untuk 

mengumumkan, memperbanyak, dan memberi izin kepada orang lain untuk 

menggunakan ciptaannya. 

 Setahun belakangan ini banyak terjadi perubahan peraturan di Indonesia, 

khususnya di bidang Hak Cipta. Saat ini undang-undang hak cipta yang berlaku 

adalah Undang-Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, diundangkan sejak 

                                                 
7 Ibid. 
8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. 
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16 Oktober 2014. Sebelum undang-undang ini disahkan, sudah ada Undang-

Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mendahului UUHC 2014 yang 

berlaku sekarang. Memang tidak hanya peraturan yang dikuatkan, tapi juga 

efektivitas penerapan Undang-Undangnya harus diteliti kembali hingga dapat 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hak-hak para pencipta. 

 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi penciptanya atau bagi 

pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang 

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hak eksklusif tersebut 

berarti bahwa hak cipta mengandung di pokok hak, yaitu hak ekonomi dan hak 

moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, 

begitupun hak dari seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas 

ciptaannya. Hak moral merupakan hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam 

ciptaannya dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah hasil 

ciptaannya.9 

 Lembaga Manajemen Kolektif dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta. Keberadaan Undang-undang ini adalah 

untuk memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak 

cipta, atau pemilik hak terkait dengan kegunaannya di masyarakat. Sesuai dengan 

undang-undang yang ada, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah 

institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang 

hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam 

                                                 
9 Bintang, Op. Cit., 70.  
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bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta, dalam hal 

ini pencipta musik.10 

 LMKN adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, suatu perkumpulan 

dari LMK-LMK yang sudah mendapatkan izin operasional dari Menteri Hukum 

dan HAM berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 2 UU Hak Cipta 2014. Sejarah 

pembentukan LMKN itu sendiri sudah dimulai sejak sebelum diundangkannya 

UUHC 2014, yaitu melalui pembicaraan beberapa LMK dan Asosiasi Industri 

Rekaman Indonesia, PAPPRI, dan sebagainya.  

 Perlindungan hukum atas ciptaan lagu atau musik muncul lebih belakangan 

dibandigkan dengan perlindungan hukum atas karya tulisan atau yang sekarang 

lebih kita kenal dengan sebutan sastra. Terutama hak mengumumkan yang muncul 

belakangan dibandingkan dengan aspek hak cipta yang lainnya. Hak 

mengumumkan11 (performing rights) adalah hak yang dimiliki pencipta untuk 

menyampaikan atau mempertunjukkan karyanya kepada publik melalui penyiaran, 

pertunjukkan, maupun pencetakkan, dan lain-lain. Perlindungan dari hak 

mengumumkan ini kurang mendapat perhatian dari para pembuat hukum karena: 

Pertama, media untuk menyampaikan karya kepada  publik masih sangat terbatas 

pada waktu itu. Dulu media-media seperti radio, televisi, telepon, dan internet 

masih belum berkembang ataupun ditemukan dan sangat terbatas. Kedua, ada 

                                                 
10Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Lembaga Manajemen Kolektif”, 

http://www.dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif, diakses pada tanggal 15 September 2018, 

pukul 11:25. 
11Broadcast Music Incorporation, “What is the difference between performing rights royalties, 

mechanical royalties, and sync royalties?”, 

https://www.bmi.com/faq/entry/what_is_the_difference_between_performing_right_royalties_mec

hanical_r, diakses pada tanggal 15 September 2018, pukul 13:10. 

http://www.dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif
https://www.bmi.com/faq/entry/what_is_the_difference_between_performing_right_royalties_mechanical_r
https://www.bmi.com/faq/entry/what_is_the_difference_between_performing_right_royalties_mechanical_r
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kesulitan untuk mengawasi aktivias mengumumkan karya cipta, karena tidak 

mungkin bagi pencipta untuk mengawasi penggunaan karya ciptaannya dalam hak 

mengumumkan ini, karena ketika sudah dipublikasikan maka penyebarannya akan 

menjadi begitu liar. Yang ketiga, masyarakat yang ingin meminta izin juga 

kesulitan untuk mencapai pencipta karya tersebut.12 

 Munculnya perhatian akan hak penyiaran ini dimulai dari kesadaran para 

pencipta yang merasakan adanya ketidakadilan karena lagu-lagu ciptaannya hampir 

setiap hari dipertunjukkan di berbagai tempat, yang pengunjungnya merasa senang 

karena adanya karya tersebut dan membayar kepada pemilik tempat, tapi si pencipta 

tidak mendapatkan apa-apa setelahnya.  

 Demikianlah yang dialami oleh seorang penulis lagu bernama Ernest 

Bourget. Pencipta berkewarganegaraan Perancis tersebut kerap mengunjungi suatu 

café bernama Ambassadeurs di Paris. Suatu saat dia mengajak kedua temannya 

untuk mengunjungi café tersebut untuk makan dan minum, tapi kemudian menolak 

untuk membayar. Alasan yang disampaikan adalah, pemilik café mendapat 

keuntungan setiap hari dari kegiatan memainkan musik tanpa membayar pencipta 

lagu ataupun memberikan penghargaan dalam bentuk apapun kepada pencipta lagu. 

Pemilik café setuju bahwa acara musik sangatlah penting di café tersebut untuk 

menarik pelanggan dan setuju untuk menyewa grup musik, tapi tidak setuju untuk 

membayar uang penghargaan kepada pencipta lagu.13 

                                                 
12 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, 

(Bandung: PT. Alumni Bandung, 2011), hal. 171. 
13 Caslom, “IPR and Copyright Collecting Societies”, www.caslom.com.au, diakses pada tanggal 

28 September 2018 pukul 19:00. 

http://www.caslom.com.au/
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 Ernest Bouget dan sesama pencipta lagu kemudian membawa persoalan ini 

ke pengadilan. Pengadilan memutuskan bahwa pencipta dan penerbit musiknya 

harus mendapat manfaat dari pengguna karya mereka oleh orang lain. Pemilik hak 

cipta berhak mengawasi penggunaan ciptaannya dan mendapat bayaran semua 

usaha-usaha pertunjukkan musik.14 Pada tahun 1850 Bourget dan kawan-kawannya 

mendirikan “the Agence Centrale pour la Perception Droits Auteurs et 

Compositeurs de Musique” (organisasi pencipta musik dan penerbit musik), yang 

kemudian berganti nama menjadi Societe des Auteurs Compositeurs Editeurs de 

Musique (SACEM) sebagai badan nasional pada tahun 1851.15 

 Peristiwa ini dan lahirnya SACEM menjadi pelopor kesadaran baru tentang 

perlindugan hak mengumumkan dari pencipta dan memicu pembentukan lembaga 

pemungu royalti yang saat ini dikenal sebagai Collective Management 

Organization (CMO). Hal ini juga mempengaruhi negara-negara yang memelopori 

perkembangan hak cipta, sehingga adanya performing rights dan lembaga 

penarikannya dimasukkan ke dalam pengaturan Konvensi Bern 1886, walaupun 

belum diatur sebelumnya.16 

 Ide awalnya adalah untuk menyederhanakan proses penghimpunan royalti 

dari para pengguna musik agar tidak terjadi pemungutan berulang-ulang oleh 

berbagai LMK yang ada pada saat itu. Atas dasar latar belakang sejarah itu, maka 

sudah ideal jika LMKN dibentuk oleh LMK-LMK yang ada. Bentuk hukumnya 

                                                 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Nainggolan, Op. Cit., 172. 
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dapat mengacu pada ketentuan tentang “perkumpulan” sebagaimana diatur di 

dalam KUHPerdata Pasal 1653 sampai dengan 1665.  

Dalam mempertahankan haknya sebagai pencipta, seringkali pencipta 

mengalami kesulitan dan kendala mengenai penarikan royalti serta pengakuan yang 

sah dari pada pengguna hasil ciptaan tersebut, maka pencipta membutuhkan suatu 

wadah yang bisa mengatur dan menarik royalti serta pengakuan yang sah (hak 

moral) dari para pengguna tersebut, sebagai perwakilan dari para pencipta-pencipta. 

Dari ide itulah dibuat klausul dalam Undang-Undang yang membahas mengenai 

Lembaga Manajemen Kolektif yang memberikan lembaga tersebut hak dan 

kewajiban untuk mewakili para pencipta yang berada dalam wadah tersebut. 

 Salah satu badan yang memakai karya-karya orisinil dari pencipta dan 

memanfaatkannya secara komersial adalah usaha karaoke atau rumah bernyanyi. 

Tanpa adanya lagu-lagu orisinil dari para pencipta, usaha karaoke tak bisa berjalan. 

Untuk itulah perlu diberikan apresiasi berupa royalti kepada para pencipta karya 

lagu, melalui badan-badan LMK yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewakili 

perlindungan hak cipta, yang kemudian akan dikelola lebih lanjut melalui LMK. 

 Namun nampaknya masih banyak persoalan yang dihadapi oleh penerapan 

penarikan royalti dari rumah bernyanyi ini. Masih banyak perkara-perkara 

mengenai rumah bernyanyi yang tidak membayar kepada LMK atau jumlah royalti 

yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan tarif royalti rumah bernyanyi yang 

ada. Penulis melihat, rumah bernyanyi secara operasional sepertinya menganggap 

enteng pembayaran royalti ini. Dalam pembahasan nanti penulis juga ingin 

memaparkan problematika hukum bahwa dalam UUHC tidak diatur persyaratan 
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mengenai LMK nasional. Dalam UUHC dapat dilihat bahwa sempat disinggung 

mengenai LMK nasional, tapi kemudian persyaratan operasional serta perizinan 

secara mendetail hanya dibahas mengenai LMK saja, bukan LMKN. Disinilah 

kerancuan terlihat mengenai posisi LMK sebagai perwakilan dari pencipta dan 

bagaimana LMK bertanggung jawab kepada LMKN, ataukah secara hierarkis 

sebenarnya LMK dan LMKN berada pada derajat yang sama. Beberapa persoalan 

yang menjadi pertanyaan disini apakah LMK dalam menerapkan penarikan royalti 

ini masih kurang aktif, siapakah LMK sebenarnya dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan sebenarnya bagaimana kedudukan LMK sebagai 

perwakilan dari para pencipta dapat mempengaruhi penarikan royalti dari rumah-

rumah bernyanyi yang ada, akan dibahas dalam penulisan ilmiah ini. 

Maka berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis 

merasakan adanya keperluan untuk memilih judul “KEDUDUKAN LEMBAGA 

MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 

SEBAGAI PERWAKILAN PENCIPTA” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang hendak 

diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat 

menjamin hak-hak pencipta dan pihak terkait yang ciptaannya digunakan 

dalam rumah bernyanyi (karaoke)? 

2. Bagaimana kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif dan hubungannya 

dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mewakili 
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kepentingan pencipta musik berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini: 

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis perlindungan Hak Cipta 

oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia berdasarkan pada UU No. 

28 Tahun 2014 di rumah bernyanyi. 

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis kedudukan Lembaga 

Manajemen Kolektif di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini: 

1. Secara teoritis:  

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi salah satu referensi untuk 

penelitian lebih lanjut, yang dapat berguna membantu sebagai sumbangsih 

seorang sarjana hukum Universitas Pelita Harapan bagi dunia pendidikan 

hukum baik di Indonesia maupun di dunia internasional, dengan metode 

pendekatan berdasarkan undang-undang Indonesia. 

2. Secara praktis: 

Penelitian ini diharapkan untuk dapat mengembangkan pengaturan tentang 

LMK sebagai lembaga perlindungan hak cipta dan penggunaannya di 

Indonesia serta menyerukan adanya keterbatasan dan inkonsistensi dari 

implementasi UU Hak Cipta yang ada mengenai LMK. Pernyataan diatas 
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merupakan suatu tindakan pencegahan atau suatu upaya untuk 

menyempurnakan perlindungan HKI khususnya hak cipta di Indonesia, 

karena dengan adanya kerancuan hukum seperti yang dibahas pada 

penelitian ini dapat menyebabkan cacat hukum lebih lanjut dan lebih banyak 

dalam perlindungan hak cipta di Indonesia.  

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas latar belakang dari masalah-masalah yang timbul dalam 

putusan yang akan dibahas, pembahasan pokok masalah serta tujuannya, kegunaan 

teoritis dan praktik, serta metode penulisannya. 

BAB II : KERANGKA TEORI 

 Bab ini memaparkan tentang teori-teori mengenai Hak Kekayaan 

Intelektual, Hukum Merek, dan Akibat Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Merek. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan 

yaitu penelitian normatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 Bab ini berisi analisis tinjauan yuridis yang dilakukan dari berbagai aspek 

yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah 

dijalankan dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan, 

kemudian ditutup dengan saran sebagai ide penyelesaian atas masalah yang diteliti 

oleh penulis. 

  


