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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual telah ada saat 

pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan rintisan pertama mengenai 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1844, dengan 

mengundangkan UU tentang Merek tahun 1885. PembaharuanHak 

Kekayaan Intelektual ditetapkan sebagai UU oleh Belanda dengan 

dikeluarkannya OctrooiWet Staatsblad No. 136 tentang Hak Paten (Tahun 

1910), Industrieel Eigendom KolonienNo.313 tentang Hak Industri (Tahun 

1912) dan AutersWet Staatsblad No. 600 tentang Hak Cipta (Tahun 1912). 

Pada tahun 1958 atas usul Presiden Soekarno melalui Perdana Menteri 

Djuanda, Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Bern dengan 

maksud agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya 

bangsa asing dan mengembangkan industri sendiri tanpa harus membayar 

royalti.1 

Hukum Kekayaan Intelektual telah dikenal di wilayah kawasan 

Asia tahun 1970an dan disosialisasikan melalui bacaan/literatur popular. 

Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia baru diundangkan tahun 

1980an dalam bentuk lembaran Negara dan tahun 2000an ditetapkan 

																																																								
1 Baskoro Suryo Banindro, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: Dwi Quantum, 
2015), hlm. 7. 
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sebagai UU HKI.2 Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah menjadi 

bagian dari hukum positif sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap kovenan 

internasional antara lain yaitu Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property (Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan 

Industri) dan Berne Convention for the Protection Literary and Artistic 

Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra).3 

Melalui sejarah panjang Hak Kekayaan Intelektual, dapat dilihat 

bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang telah ada 

sejak zaman dahulu. Seiring perkembangan zaman, Hak Kekayaan 

Intelektual yang ada tentunya senantiasa berubah setiap masanya. 

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual yang ada tersebut terlihat jelas 

pada perkembangan dari ruang lingkup hak cipta itu sendiri. 

Perkembangan yang ada tersebut tentunya merubah pandangan Hak 

Kekayaan Intelektual yang sebelumnya hanya sebagai hasil dari sebuah 

ide menjadi sebuah aset yang menjadi sangat berharga bagi pemilik Hak 

Kekayaan Inteltktual yang ada.  

Di dalam perkembangan yang menghasilkan suatu transisi dari 

pandangan masyarakat akan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, tentunya 

mendorong masyarakat untuk semakin mengapresiasi Hak Kekayaan 

Intelektual. Saat ini, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai suatu 

aset yang sangat berharga dan memiliki potensi untuk menguntungkan 

pemilik dari wujud Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Perkembangan 
																																																								
2Ibid, hlm. 9 
3Duwi Handoko, Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Pekanbaru : 
Hawa dan Ahwa, 2015), hlm. 1. 
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tersebut tentunya semakin mendorong pemerintahan dunia untuk 

meregulasi Hak Kekayaan Intelektual seperti yang dijelaskan di dalam 

pembahasan sebelumnya. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat seiring 

perkembangan zaman, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu aset 

yang seringkali digunakan serta diandalkan dalam kegiatan berbagai 

macam industri di suatu negara.  

Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan 

sebagai hak atas kekayaanyang timbul atau lahir karena kemampuan 

intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, 

hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio 

yang hasil dari pekerjaanya adalah berupa benda immaterialatau benda 

tidak berwujud.4 Objek yang diatur dalam Hukum Kekayaan Intelektual, 

antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan 

intelektual manusia. Menurut Otto Hasibuan, Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) dibagi atas dua kelompok besar yaitu: Hak Milik Perindustrian 

(Industrial Property Right) dan Hak Cipta (Copyright). Yang termasuk 

Hak Milik Perindustrian, antara lain : 

1. Paten (Patent),  

2. Merek (Trademark),  

3. Desain Industri (Industrial Design),  

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of 

Integrated Circuit),  

																																																								
4OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 9. 
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5. Rahasia Dagang (Tradesecret),  

6. Perlindungan Varietas Tanaman (New Variety of Plant).5 

 

Sedangkan yang termasuk kelompok Hak Cipta dibedakan antara 

Hak Cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang 

terkait dengan Hak Cipta (Neighbouring Rights). Menurut Patricia 

Loughlan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan kepada 

pemegang atas hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan 

memanfaatkan suatu kreasi intelektual, kesusasteraan, drama, musik dan 

pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta 

karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.6 

Kutipan dari buku Otto Hasibuan dijelaskan bahwa mengenai 

sejarah perkembangan hukum tentang Hak Cipta di Indonesia dimulai 

pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pada masa-masa kerajaan 

sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Pada saat itu belum terdapat 

referensi yang menunjukan bahwa Hak Cipta pernah diatur dalam hukum. 

Di Hindia Belanda, Indonesia sebagai daerah jajahan kerajaan Belanda 

juga diberlakukan Auteurswet 1912 dengan Staatsblad 1912 No. 600. 

Demikian pula Konvensi Bern, pada tanggal 1 Agustus 1931 dinyatakan 

berlaku untuk wilayah Hindia Belanda dengan Staatsblad 1931 N0. 325, 

																																																								
5Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, 
dan Collecting Society, (Bandung: PT.Alumni, 2008), hlm. 21. 
6Kombespol Aminanto, Hukum Hak Cipta: Peran Hukum terhadap Kreasi Intelektual Manusia, 
(Jember: Katamedia, 2017), hlm. 3. 
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dan Konvensi Bern yang dinyatakan berlaku berdasarkan menurut teks 

yang telah direvisi di Roma pada tanggal 2 Juni 1928.7 

Perjalanannya yang panjang sejak “Auteurswet 1912” sampai 

dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil 

menciptakan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang bersifat nasional, 

yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran 

RI Tahun 1982 Noomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3217. 

Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini disahkan menjadi 

Undang-Undang, maka “Auteurswet 19812” secara resmi dicabut dan 

tidak berlaku lagi. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan pada akhirnya dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.8 

Perkembangan Hak Cipta yang ada di dunia serta di Indonesia 

tersebut tentunya memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan Hak 

Kekayaan Intelektual di dunia. Perkembangan Hak Cipta senantiasa 

mengikuti perkembangan Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan Hak 

Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang selalu 

melekat di dalamnya. Hak Cipta dewasa ini menjadi suatu aset yang 

memiliki kekuatan tersendiri dalam roda perekonomian. Sama halnya 

dengan Hak Kekayaan Intelektual secara umum, Hak Cipta yang ada 

																																																								
7Otto Hasibuan, Op.cit., hlm. 83. 
8Sophar Maru Hutagulung, Hak Cipta “Kedudukan & Perananya dalam Pembangunan”, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012), hlm. 1-2. 
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tentunya menjadi suatu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang sering 

diaplikasikan di dalam berbagai industri terkhusus di Indonesia. Oleh 

karena itu, Hak Cipta memiliki suatu sifat industrial yang terkandung di 

dalamnya.  

Hak Cipta sebagai suatu bentuk kekayaan intelektual memberikan 

hak eksklusif bagi penciptanya dimana memiliki turunan yang disebut 

dengan Hak Terkait. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak 

Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser 

fonogram, dan lembaga penyiaran.9 Hak terkait merupakan hak eksklusif 

yang meliputi :10 

1. Hak Moral Pelaku Pertunjukan; 

2. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan; 

3. Hak Ekonomi Produser Fonogram; 

4. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. 

 

Hak Cipta dikenal adanya konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak 

Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu 

karya ciptaan tersebut11, sedangkan Hak Moral merupakan hak yang selalu 

melekat pada dalam diri pencipta.12  Hak Ekonomi maupun Hak Moral 

memiliki perlindungan khusus dalam segi hukum maupun 

implementasinya. Dalam perkembangan seni dan sastra yang sudah 

																																																								
9Pasal 1 angka 5 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
10Pasal 20 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
11Pasal 8 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
12Pasal 5 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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demikian pesat, memerlukan adanya peningkatan perlindungan dan 

jaminan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta dan juga 

Hak Terkait. 

Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual 

tersebut di dalamnya terdapat berbagai bidang. Hak Cipta memiliki 

keterkaitan erat dengan industri di bidang kesenian, terkhusus di bidang 

musik. Dalam industri musik, hak cipta merupakan salah satu hal yang 

krusial mengingat karya-karya yang ada di dalam industri musik selalu 

lahir dari suatu hak cipta. Ciptaan yang ada dalam industri musik tentunya 

mendorong industri musik untuk semakin berkembang dari hari ke hari. 

Ciptaan yang berkualitas tentunya akan membuat industri musik di 

Indonesia semakin berkembang. Oleh karena itu, hak cipta merupakan hal 

mendasar serta krusial di bidang industri musik terutama industri musik 

Indonesia.  

Musik dan Lagu merupakan salah satu bentuk karya dari ciptaan 

yang dilindungi. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa 

sehingga mengandung irama yang dihasilkan dari alat musik dan 

merupakan salah satu cabang seni yang menjadi kebutuhan hidup 

masyarakat, sedangkan Lagu merupakan hasil salah satu jenis karya sastra 

yaitu puisi yang dikombinasikan dalam seni nada atau suara yang 

mempunyai kesatuan dan kesinambunngan. 13  Dengan demikian dapat 

																																																								
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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disimpulkan bahwa suatu karya lagu atau musik adalah suatu ciptaan yang 

terdiri dari nada atau melodi syair atau lirik dan aransemen.  

Karya seni musik dan lagu merupakan sarana hiburan yang dimana 

menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat 

modern, pada tingkat kehidupan masyarakat saat ini musik dan lagu bukan 

lagi hanya menjadi karya seni berupa ide dan gagasan saja melainkan 

dapat memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun pendengar atau 

penikmat musik dan lagu tersebut. Terlebih daripada itu musik dan lagu 

saat ini mampu menunjukkan sebagai potensi ekonomi yang memiliki 

dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara. Maka dari itu karya seni 

bidang musik dan lagu merupakan karya seni yang tidak terbatas dan 

memiliki nilai tersendiri.  

Sifat karya seni musik sebagai bagian dari hak cipta yang telah 

menjadi penggerak roda perekonomian di Indonesia tentunya mendorong 

adanya perlindungan akan ciptaan-ciptaan yang menjadi tonggak utama 

industri musik di Indonesia. Dengan adanya perlindungan pada suatu 

ciptaan, para pencipta tentunya akan semakin terdorong untuk 

menciptakan karya-karya yang berkualitas. Terciptanya karya-karya yang 

berkualitas tersebut tentunya akan mendorong perkembangan industri 

musik di Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.  

Perlindungan hak cipta di bidang musik di Indonesia untuk 

memajukan industri musik di Indonesia tentunya bukan tanpa alasan. 

Berbagai alasan timbul mengenai perlindungan sebuah karya cipta musik 
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dan salah satu alasan adalah plagiarisme ciptaan karya cipta musik di 

Indonesia. Plagiarisme ini umum terjadi mengingat suatu karya cipta 

musik merupakan suatu aset berharga yang akan menjadi sangat 

menggiurkan bagi pemilik karya cipta musik tersebut.  

Oleh karena itu, dengan adanya karya seni musik dan lagu yang 

dapat memperoleh nilai ekonomi yang tak terbatas, tidak sedikit juga yang 

ingin menciptakan suatu karya seni berupa musik dan lagu. Namun 

banyaknya orang yang ingin memperoleh dengan cara yang instan, maka 

terciptanya suatu karya seni dengan cara mengikuti hasil karya seni dari 

orang lain yang biasa disebut plagiat/jiplak. Dalam perkembangan zaman 

menimbulkan berbagai permasalahan ataupun isu yang berhubungan 

dengan hak cipta di bidang musik atau lagu. Terjadi kasus plagiat yang 

begitu banyak yang menimpa para musisi.  

Menurut mcir.usc.edu data yang diperoleh dalam total jumlah 

kasus pelanggaran hak cipta musik di Amerika dari tahun 1844 sampai 

dengan tahun 2016 yaitu mencapai 167 kasus. Dengan begitu sejak adanya 

Copyright Act of 1976 di Amerika, hak cipta mulai mendapatkan perhatian 

serius terhadap pendaftaran karya harus dilakukan di kantor Hak Cipta di 

Amerika Serikat untuk mengatasi segala persoalan yang mencakup seperti 

sengketa pelanggaran unsur hak cipta dari komposisi musik yang terdiri 

dari melodi dan lirik. Dan juga terdapat kutipan dari buzzfeed.com, Paul 

Fakler seorang pengacara hak cipta veteran dengan spesialisasi hukum 

musik mengatakan dari semua jenis hukum yang sudah dipelajarinya 
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selama bertahun-tahun. Menurutnya hak cipta adalah hal yang paling rumit 

dijabarkan dan paling metafisik.14 

Namun biasanya dalam pembuktian dari sebuah karya dapat 

dinyatakan plagiat atau tidaknya membutuhkan ahli musik yang sering 

dilibatkan sebagai saksi ahli baik dari penggugat maupun tergugat dengan 

menggunakan catatan partitur. Pihak penggugat akan menggarisbawahi 

kesamaan antara kedua lagu tersebut, sedangkan Pihak Terdakwa akan 

menekankan seluruh perbedaan yang ada pada kedua lagu tersebut. 

Plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Hak 

cipta seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pada dasarnya lagu atau 

musik merupakan suatu karya ciptaan yang dilindungi.15 Lagu atau musik 

ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur 

lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. 

Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut 

merupakan satu kesatuan karya cipta.16 

Menurut Lindsey, plagiat adalah tindakan menjiplak ide, gagasan 

atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau 

menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga 

menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari 

suatu ide, gagasan atau karya.17 Hak cipta bertujuan untuk melindungi hak 

																																																								
14Alexander Haryanto, “Dugaan Plagiat Karya Musik”, <https://tirto.id/dugaan-plagiat-karya-
musik-bCbz>,	diakses10 Oktober 2019 
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
16Pasal 12 ayat (1) huruf d UUHC 
17Henry Soelistyo, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika,(Yogyakarta: Kanisius, 2011), 
hlm. 12. 
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pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari 

karya tersebut. Perlindungan yang dibuat oleh pemegang hak cipta adalah 

perlindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain.18 

Tindakan plagiarisme merupakan suatu tindakan yang dapat 

merugikan bagi pemegang hak cipta. Bagi pemegang hak cipta dapat 

dikatakan sebagai tindakan yang merugikan karena adanya pelanggaran  

hak ekonomi dan hak moral dari pemegang hak cipta. 19 Meskipun 

dipandang merugikan banyak pihak, pembuktian plagiarisme sebagai 

pelanggaran hak cipta tidak mudah karena pengaturan tentang plagiarisme 

dalam undang-undang Hak Cipta belum secara eksplisit. Hal ini diduga 

disebabkan adanya pandangan bahwa plagiarisme atau menjiplak yang 

dianggap orang banyak ada kaitan dengan Hak Cipta, sebenarnya bukanlah 

doktrin hukum melainkan perbuatan yang melanggar etika, bukan 

melanggar hukum dan ditegakan oleh pimpinan perguruan tinggi, bukan 

oleh pengadilan.  

Perkara apakah suatu tindakan plagiarisme dapat dikategorikan 

sebagai pelanggaran Hak Cipta atau tidak, hal ini tergantung dari karya 

atau ciptaan tersebut apakah dilindungi oleh Hak Cipta atau tidak. Jika 

karya atau ciptaan tersebut dilindungi oleh Hak Cipta maka tindakan 

plagiarisme terhadap karya atau ciptaan tersebut dapat dikategorikan 

																																																								
18Andrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 117. 
19WIPO, Managing Intellectual Property in The Book Publishing Industry: A Business Oriented 
Information Booklet, 2007, hlm. 22. 
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sebagai pelanggaran Hak Cipta. 20 Dengan demikian dalam tindakan 

plagiarisme musik atau lagu yaitu ialah melakukan tindakan atau 

perbuatan menjiplak ide, gagasan, dan suatu karya intelektual dengan cara 

memperbanyak suatu bagian yang substansial dari suatu karya musik atau 

lagu dengan jalan menyalin secara keseluruhan yang selanjutnya diakui 

atau diumumkannya suatu karya cipta sebagai karya ciptaanya sendiri 

dengan menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin pencipta.  

Penulis memiliki minat dan keingintahuan yang besar berkenaan 

dengan masalah ini. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian 

terkait permasalahan mengenai plagiarisme dalam sebuah karya musik 

atau lagu yang penulis tinjau dari sudut pandang hak cipta dan 

pengaturannya di Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, penulis 

akan menulis skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK 

CIPTA BIDANG MUSIK DAN LAGU DALAM HAL 

PLAGIARISME BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berpendapat 

bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis 

																																																								
20Paul Goldstein, Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1997), 
hlm.13. 
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dan sistematis penulisan karya ilmiah ini. Adapun perumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan hak cipta terhadap penjiplakan karya 

cipta lagu dan musik ? 

2. Bagaimana pengaturan mengenai kriteria suatu lagu dan musik 

dapat dikatakan memenuhi unsur plagiat ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ilmiah, sebagai berikut : 

1. Untuk dapat mengetahui secara jelas mengenai pengaturan 

penjiplakan karya cipta lagu dan/atau musik. 

2. Untuk dapat mengetahui lebih dalam secara rinci mengenai 

ketentuan kriteria suatu lagu dapat dinyatakan plagiat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memberikan masukan serta referensi bagi perkembangan studi ilmu 

hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang karya 

cipta lagu dan musik. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat umum, serta dapat berperan dalam pemikiran praktisi 

hukum, yaitu sebagai tambahan referensi terkait penegakan hukum 

terhadap perlindungan plagiarisme karya cipta lagu dan musik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis 

menyusun secara singkat sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan  

Berisi tentang latar belakang masalah yang terdapat 

informasi permasalahan secara menyeluruh serta rumusan 

hukum secara singkat kemudian dilanjutkan dengan rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka  

Membahas tentang berbagai teori dan konsep yang 

berkaitan dengan karya cipta musik di Indonesia dalam bidang 

Hak Kekayaan Intelektual. Dalam  bab  ini  menjelaskan  

definisi  hak  cipta  atas  lagu  dan  musik. 
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3. Bab III Metode Penelitian  

Berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan 

sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, uji 

validitas dan reliabilitas data dan analisis data. Dalam bab ini 

memberikan bahasan umum tentang perlindungan hukum atas 

hak cipta lagu dan musik. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis 

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian secara 

kepustakaan dan pembahasan rumusan masalah yaitu mengenai 

pengaturan Hak Cipta di bidang musik berdasarkan hukum 

Indonesia dan pandangan yuridis di bidang Hak Cipta dalam 

hal plagiarisme lagu. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang 

berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang 

telah diuraikan dalam babsebelumnya untuk dapat menjawab 

rumusan masalah dan membuat kesimpulan serta saran-saran 

terkait permasalahan yang ada. 

 

 

 

 

	


