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ABSTRAK 

Elizabeth Vanessa (00000019551) 

PERLINDUNGAN HAK CIPTA UNTUK KARYA CIPTA MUSIK 

TERHADAP PEMBAJAKAN DIGITAL MELALUI WEBSITE FILE 

SHARING  

(xi + 135 halaman) 

Indonesia sebagai negara kesejahteraan sudah seharusnnya menjamin kesejahteraan 

rakyat Indonesia. Salah satu cara menjamin kesejahteraan rakyat adalah dengan 

melindungi hak mereka, salah satunya Hak Cipta. Perkembangan teknologi yang pesat 

menyebabkan bertambahnya pelanggaran Hak Cipta, termasuk dalam bentuk 

pembajakan musik secara besar-besaran melalui file sharing website. Para pencipta lagu 

dan pemusik tentunya dirugikan oleh hal ini karena mereka tidak mendapatkan hak 

ekonomi yang seharusnya mereka peroleh. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah tentang bagaimana Undang Undang Hak Cipta memberikan perlindungan 

hukum untuk karya cipta musik terhadap pembajakan digital melalui website file 

sharing dan bagaimana implementasi Undang Undang Hak Cipta dalam memberikan 

perlindungan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian normative dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang 

Hak Cipta. Terdapat hasil penelitian bahwa Undang Undang Hak Cipta sudah 

memberikan perlindungan hukum untuk karya cipta musik terhadap pembajakan digital. 

Namun, dalam Undang Undang Hak Cipta masih terdapat kelemahan jika dilihat dari 

sudut pandang substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya. Dari substansi 

hukum, terdapat beberapa peraturan yang kurang cocok untuk pembajakan digital, 

contohnya peraturan tentang delik aduan. Substansi hukum juga dibuat hanya untuk 

karya cipta konvensional dan kurang mengacu kepada karya cipta digital. Selanjutnya, 

dari sisi struktur hukum, aparat penegak hukum di Indonesia nampaknya masih kurang 

baik dalam menegakkan hukum karena masih mementingkan kepentingan pribadi. Dari 

sisi kultur hukum, kesadaran dan pengetahuan rakyat Indonesia juga masih rendah 

mengenai pentingnya menghargai suatu karya cipta. Dengan ini, sebaiknya dilakukan 

amandemen terhadap Undang Undang Hak Cipta agar dapat mengatur lebih spesifik 

lagi tentang karya cipta digital dan pembajakan digital. Kemudian, para aparat penegak 

hukum dan rakyat Indonesia juga harus diberikan edukasi lebih mendalam tentang 

pentingnya menghormati karya cipta dan Hak Cipta. 

Kata kunci: Hak Cipta, pembajakan musik, file sharing website 

Referensi: 89 (tahun 1839 – 2014) 


	1 COVER revised
	2 FRONT PAGES softcopy



