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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Berkembangnya teknologi secara pesat seiring dengan kemajuan zaman 

tidak dapat dipungkiri lagi. Meluasnya globalisasi di berbagai bidang yang 

berhadapan dengan kegiatan manusia sehari-hari, merupakan tantangan yang harus 

dihadapi masyarakat. Arus informasi yang penyebarannya dituntut untuk menjadi 

semakin cepat, mengikuti kebutuhan manusia yang juga serba cepat. Media seperti 

televisi, radio, dan surat kabar merupakan media informasi yang populer sebelum 

tahun 2000-an, yang kini popularitasnya tergradasi oleh media informasi berbasis 

internet. 1Teknologi komunikasi berperan dalam membantu masyarakat menembus 

batasan wilayah dalam kecepatan yang dianggap lebih efisien, baik secara waktu 

maupun biaya. Sebagai alat komunikasi yang mampu memenuhi tuntutan 

masyarakat global terhadap hadirnya komunikasi yang lebih cepat, efektif, dan 

murah, internet mulai dikenal masyarakat secara luas2. 

 Berbicara mengenai internet, tentu saja sulit dipisahkan dari istilah sosial 

media. Sosial media didefinisikan sebagai platform sosial dimana penggunanya 

dapat saling berbagi ilmu, sikap, dan minat melalui internet dan perangkat 

 
1 Feri Sulianta, Keajaiban Sosial Media, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hal. 2. 
2 Tim Lindsey, Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 161. 
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pendukungnya3. Selain itu, media sosial seringkali dianggap sebagai proses yang 

didasari berbincang dan berbagi ide, kegiatan, aplikasi, hingga perilaku melalui 

jaringan internet4.  

 Sosial media mampu menghadirkan serta mentranslasikan cara 

berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dari media sosial 

tradisional5. Sehingga sangat masuk akal apabila masyarakat tengah menggemari 

beraktifitas online, baik untuk bercakap-cakap dengan teman, melihat-lihat 

berbagai tautan yang sesuai dengan minat, menjajakan berbagai dagangan, hingga 

menuangkan kreatifitas untuk dinikmati orang lain. 

 Bagi para pemusik, hadirnya kemudahan dalam mengunggah dan 

menyebarkan karyanya merupakan suatu kelebihan yang hadir dalam menggunakan 

sosial media. Namun tidak banyak yang menyalahgunakan kemudahan tersebut 

dengan melanggar hak-hak milik orang lain, terutama dalam hal ini adalah hak cipta 

karya musik dari pemusik lainnya. Banyak yang mengira bahwa keberadaan sosial 

media membuat kelonggaran dalam penegakkan hak cipta, yang mendorong 

pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai 

“UUHC”)  

 Hak cipta menurut Pasal 1 angka (1) UUHC adalah hak eksklusif pencipta 

yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 

 
3 Nurdan Oncel Taskiran, Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the Social 
Media Age, (Turki: IGI Global, 2015) hal. 201 
4 Ibid., 
5 Sulianta, Op. Cit., hal. 6 
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta mengandung hak ekonomi dan 

hak moral6. Hak ekonomi ada pada pencipta, namun apabila ia tidak 

mengeksploitasinya sendiri, sang pencipta dapat mengalihkan hak tersebut. Hak 

moral, merupakan manifestasi dari pengakuan manusia terhadap hasil karya orang 

lain yang sifatnya non ekonomi, yang melekat pada pencipta dan tidak dapat 

dialihkan7. 

 Seringkali pemusik-pemusik menyebarkan versi nyanyian ulang atau sering 

disebut cover dari lagu-lagu yang telah dipopulerkan oleh pemusik yang lebih 

dikenal masyarakat. Hal ini bisa meliputi menyanyikan ulang suatu lagu, 

memainkan musik dari lagu tersebut pada instrumen tertentu, atau bahkan 

mengaransemen ulang suatu lagu tersebut. Proses cover merupakan proses dimana 

seorang pemusik mencoba untuk memperagakan ulang proses produksi lagu 

tersebut8. Sebagai salah satu konten yang paling menarik di sosial media, tentunya 

banyak pemusik yang berlomba-lomba untuk mencoba memproduksi versi cover 

dari suatu lagu yang tengah populer. Hal ini biasa digunakan untuk ikut 

mendapatkan eksistensi maupun popularitas, namun terdapat juga musisi yang 

membuat versi cover dari suatu lagu sebagai respon terhadap ideologi dari suatu 

golongan pemusik tertentu, baik itu suatu simpati maupun suatu kritikan atau 

sindiran9. 

 

 
6 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, 
(Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 81 
7 Ibid, hal. 82 
8 George Plasketes, Play It Again: Cover Songs in Popular Music, (Surrey: Ashgate Publishing, 
2013), hal. 77 
9 ibid 
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Mengingat sudah majunya peradaban dan perkembangan sosial media, 

maka sering terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta yang berkaitan 

dengan musik. Pelanggaran tersebut tentu sangat mudah dipantau dari situs 

Youtube, tempat yang menjadi salah satu media penyebaran musik oleh para 

pemusik. Peningkatan perlindungan baik bagi pencipta maupun pihak-pihak 

lainnya pun menjadi perhatian pengelola sosial media. Menurut Suteni 

Andrian, suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta, apabila 

perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta.10. 

Hal ini berarti, tindakan eksploitasi terhadap hak-hak yang berkaitan dengan hak 

cipta tersebut hanya dapat diambil dan dinikmati oleh pencipta atau pemegang hak 

cipta tersebut. 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat cukup banyak versi cover dari suatu 

lagu yang menjadi terkenal, bahkan melebihi popularitas lagu aslinya. Misalnya, 

cover lagu “Akad” milik grup musik Payung Teduh, yang menuai kontroversi 

lantaran personilnya yang menegur pemusik-pemusik lainnya di Youtube akibat 

dianggap mengeksploitasi lagu karya Payung Teduh. Seorang pemusik di sosial 

media, Hanin Dhiya, memiliki video cover dari lagu Akad yang telah ditonton 

sejumlah 54,846,000 kali, dan disukai sebanyak 475,000 kali di Youtube, yang 

sempat melewati jumlah angka penonton dan disukai dari video asli di akun Payung 

Teduh11. Hanin Dhiya juga sempat menyebarkan versi lagunya ke situs-situs musik 

lainnya seperti Spotify untuk meraup keuntungan ekonomi.  

 
10 Suteni Andrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),  hal. 120. 
11"Vokalis Payung Teduh Kecewa Dengan Hanin Dhiya Gara-Gara Cover Lagu Akad" 
<https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-
dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>> diakses 20 September 2019  
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 Mohammad Istiqomah Djamad atau populer dengan nama Is berpendapat 

bahwa ia sangat menyayangkan “brutalnya aktivitas digital terhadap lagu Akad”, 

dimana ia memantau ada pihak yang sudah merekam, mereproduksi, dan 

mengkomersilkan dengan mengunggah di aplikasi atau situs layanan musik digital 

seperti iTunes dan Spotify, bahkan menampilkan di stasiun televisi tanpa izin12. Ia 

berharap bahwa pihak-pihak yang telah meraup keuntungan dapat ditertibkan. 

Pengakuan Hanin Dhiya dalam video yang diunggah oleh akun Youtube 

Dunia MANJI milik Erdian Aji Prihartanto yang populer dengan nama Anji atau 

Manji, Hanin Dhiya mengakui bahwa lagu yang ia cover seringkali sebagai bentuk 

cerita atau curahan hati melalui lagu yang ia gemari13. Hanin Dhiya mengaku 

mendapat keuntungan ekonomi, kecuali ada beberapa lagu yang tidak dapat 

dimonetisasi karena hak ciptanya di klaim oleh pemegang hak ciptanya, dimana ia 

tidak mendapat sepeserpun uang karena hal tersebut, yaitu lagu Surat Cinta Untuk 

Starla milik Last Child14. Hal ini memicu suatu suatu pertanyaan di kalangan 

penggemar, bagaimana dengan hak dari kegiatan reproduksi lagu yang ia lakukan 

dan video yang telah ia produksi sendiri, apakah tidak mendapat apresiasi dari hal 

tersebut. 

 
12"Wawancara Is Payung Teduh : Ini Sebuah Peringatan" 
<https://www.medcom.id/hiburan/musik/zNAj5j2b-wawancara-is-payung-teduh-ini-sebuah-
peringatan> diakses pada tanggal 20 September 2019 
13 <https://www.Youtube.com/watch?v=kBnUvDdA7BM&t=609s> diakses 25 September 2019 
 
14<https://www.Youtube.com/watch?v=ivmiUz50ZGg&t=302s,> diakses 25 September 2019 
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 Video musik berjudul “Bukti” yang diunggah akun Youtube milik Virgoun 

Putra Tambunan, ia menuliskan bahwa ia meminta syarat dan ketentuan kepada 

musisi-musisi yang hendak membuat versi cover dari lagu ciptaannya. Ia 

berpendapat bahwa lirik dan notasi lagu tersebut merupakan bahan utama dari lagu 

ciptaannya, dan selama ada izin persetujuan dari pihaknya, ia tidak masalah jika ada 

versi-versi cover dari lagu ciptaannya. Namun, ia sangat keberatan dengan adanya 

parodi lagu dari lagu ciptaannya, dan akan menunjuk Lembaga Musik Kolektif 

rekanannya untuk menurunkan video tersebut dari situsYoutube15. 

 Dari sudut pandang para pemusik yang menciptakan lagu atau pemegang 

hak cipta dari lagu tersebut, tentu hal ini dinilai merugikan. Banyaknya versi cover 

dari lagu-lagu milik pemegang hak cipta tersebut yang kemudian digunakan oleh 

para pemusik cover untuk meraup keuntungan dengan memonetisasi video tersebut 

dan mendapatkan popularitas, seringkali tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. 

Untuk menghindari hal ini, Youtube mengeluarkan peraturan yang bertujuan 

melindungi hak-hak pemegang hak cipta. 

  Pada akun yang telah bergabung dengan Program Partner Youtube, 

terdapat opsi “Monetisasi video saya. Ini adalah versi cover yang saya bawakan dari 

lagu yang ditulis orang lain. Pelajari lebih lanjut.”16 Namun, opsi ini hanya muncul 

pada video yang telah diklaim oleh penerbit musik yang memiliki hak cipta atas 

komposisi musik yang dibawakan. Sehingga, beberapa lagu tertentu mungkin 

belum diaktifkan untuk fitur ini oleh pemilik hak cipta. 

 
15<https://www.Youtube.com/watch?v=s9NoBV_7yVI> diakses 25 September 2019  
 
16< https://support.google.com/Youtube/answer/3301938?hl=en> diakses 25 September 2019 
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 Namun, apakah dengan hal ini, pemusik yang melakukan versi cover 

memiliki ketimpangan kedudukan hak ekonomi atas musik yang direproduksi ulang 

olehnya dibanding dengan pemilik lagu sebenarnya? Oleh karena itu, penulis 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 

MENGENAI KESEIMBANGAN KEDUDUKAN ANTARA PEMEGANG 

HAK CIPTA LAGU DENGAN PEMBUAT KONTEN COVER VERSION DI 

SITUS YOUTUBE” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut terdapat 

permasalahan yang dijadikan rumusan dalam penelitian, yaitu 

1. Bagaimana kedudukan antara Pemegang Hak Cipta dan pengunggah 

video Cover Version di situs Youtube 

2. Bagaimana pengaturan serta penerapan hak ekonomi dan hak moral 

pada video Cover Version di situs Youtube 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian 

1. Untuk menentukan kedudukan antara pemegang hak cipta musik 

dengan pembuat konten Cover Version pada situs Youtube 

2. Untuk mengetahui pengaturan serta penerapan hak ekonomi dan hak 

moral dalam konten Cover Version pada situs Youtube. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

 1.4.1. Manfaat Teoritis, yaitu diharapkan dapat menambah bahan pustaka,  

 memberikan masukan, dan sumbangan perkembangan ilmu hukum 

 khususnya hak cipta di bidang musik, dengan adanya pengaruh sosial media 

 pada perkembangan musik di Indonesia. 

 1.4.2. Manfaat Praktis, yaitu sebagai bahan referensi bagi para pihak yang 

 membutuhkan, pemegang hak cipta musik maupun pemusik yang hendak 

 melakukan versi cover dari suatu lagu. 

1.5.  Sistematika Penelitian 

Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam penulisan skripsi, 

pada pembahasan diuraikan kedalam beberapa bab, yaitu; 

BAB I : Pendahuluan, berisi penjelasan secara umum yang 

menggambarkan dengan tepat isi usulan penelitian meliputi latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  : Tinjauan umum mengenai teori-teori yang 

digunakan dari landasan teoritis maupun konseptual. 

BAB III : Jenis penelitian, data penelitian, teknik 

pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan teknik analisa data. 



 

 9 

BAB IV : Analisis mengenai keseimbangan kedudukan  

antara pemegang hak cipta musik dengan pembuat versi cover musik 

sehingga pemusik pembuat versi cover melepaskan hak-hak 

ekonominya dengan mempertimbangkan asas keadilan. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan dan saran 

dari penulis dari hasil penelitian hukum yang telah dibuat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


