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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Terhitung sejak 50 tahun silam dimana industri olahraga sepak bola menjadi 

komoditas domestik setiap negara Eropa dimana liga utama hanya sebatas 

pertandingan arena tunggal dan Piala Dunia (World Cup) menjadi satu - satunya 

kompetisi dengan skala internasional. Pada tahun 1954 saat Piala Dunia pertama kali 

ditayangkan melalui mediaa televisi yang hanya mencakup 10% wilayah Eropa 

menjadi garis awal perjalanan industri sepak bola yang semula hanya berupa olahraga 

hiburan semata bagi sebagian negara - negara Eropa menjadi Industri berskala global 

dengan orientasi melampaui hakekat sepakbola sebagai sarana olahraga1. Keterlibatan 

perusahaan dan institusi Terkait memberikan dukungan kepada club tertentu berupa 

sponsor dan publikasi terhadap club terkait misalnya, klub Eindhoven didukung oleh 

Phillips (Belanda), kemudian Schoux didukung oleh perusahaan mobil Peugeot 

(Prancis), Bayer Leverkusen didukung oleh Bayer (Jerman), dan Juventus didukung 

oleh Fiat (Italia) serta klub - klub besar seperti Real Madrid dan Barcelona yang 

mendominasi liga sehingga industri sepakbola saat ini bukan lagi soal menang, kalah 

dan imbang, tetapi industri sepakbola pada masa kini adalah berupa komoditas pada 

                                                             
1 Sepakbola sebagai Anomali Bisnis. https://sport.detik.com/sepakbola/pandit/d-2688816/sepakbola-

sebagai-anomali-bisnis (diakses tanggal 25 Oktober 2019) 

 

https://sport.detik.com/sepakbola/pandit/d-2688816/sepakbola-sebagai-anomali-bisnis
https://sport.detik.com/sepakbola/pandit/d-2688816/sepakbola-sebagai-anomali-bisnis
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sektor-sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan2. Peran media penyiaran juga menjadi 

salah satu pilar penopang Terkait perkembangan industri sepakbola, sebagaimana 

sepakbola menjadi sebuah industri berskala global, Industri penyiaran juga melewati 

berbagai fase penyesuaian terhadap program yang disiarkan dengan permintaan 

penonton siaran tersebut, maka program siaran seputar industri sepakbola telah secara 

alami membangun penggemar hingga saat ini menjadi salah satu komoditas utama 

Terkait industri penyiaran. Namun Terkait menyiarkan sebuah program, sebuah 

stasiun penyiaran tidak semata-mata dapat menjadikan program tersebut sebagai 

siaran melalui stasiun penyiaranya. Seiring perkembangan zaman, lisensi berupa hak 

siar adalah persyaratan esensial bagi sebuah stasiun penyiaran untuk dapat 

menyiarkan sebuah program, yang merupakan suatu bentuk dari Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang timbul atau lahir dari manifestasi 

kemampuan intelektual manusia. Perlindungan atas HKI sendiri pada dasarnya 

memberikan perlindungan hukum atas karya-karya yang timbul atau lahir dari 

kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi nilainya. Seperti halnya 

program siaran melahirkan manfaat untuk memperoleh kentungan ekonomi yang 

melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap sang author dari 

karya-karya intelektualnya tersebut. Pengertian HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) 

menurut Adrian Sutedi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat 

sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma 

                                                             
2 ibid 
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atau hukum-hukum yang berlaku3. HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan 

untuk Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, Terkait bahasa 

Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan 

untuk pertama kalinya pada tahun 1790 adalah Fichte yang pada tahun 1793 

mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya4. Yang dimaksud 

dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku Terkait pengertian 

isinya. HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. 

 Perkembangan hukum terkait perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual 

sendiri telah berulang kali mengalami pengkajian dari segi materi guna penyesuaian 

Terkait pemenuhan kebutuhan hukum seiring dengan munculnya tuntutan - tuntutan 

baru terhadap kapasitasnya Terkait menegakan serta melindungi Hak Atas Kekayaan 

Intelektual di Indonesia. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang 

HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda 

memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 

1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU 

Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912) secara terpisah. Indonesia yang pada waktu 

itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention 

for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne 

Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada 

                                                             
3 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta, Sinar Grafika), Hal. 4. 
4 http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki (diakses pada 25 

Oktober 2019) (11:22) 

http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki
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jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-

undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku5. 

 Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan 

kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan Terkait ketentuan peralihan UUD 1945, 

seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku 

selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peningggalan 

Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang 

dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan 

Terkait UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor 

paten yang berada di Batavia ( sekarang Jakarta ), namun pemeriksaan atas 

permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. 

Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian di adopsi oleh kerajaan Inggris 

di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama 

di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai 

undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi Terkait bidang HKI pertama 

kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek 

dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau 

hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, 

pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan 

prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro 

                                                             
5 ibid  

http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki
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administratif bernama the United International Bureau for the Protection of 

Intellectual Property yang kemudian di kenal dengan nama World Intellectual 

Property Organization (WIPO). WIPO kemudian menjadi bahan administratif khusus 

di bawah PBB yang menangani masalah HKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada 

tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan 

Intelektual Sedunia6.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekayaan 

merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun 

kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kegiatan kretif suatu 

kemampuan daya berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum 

Terkait berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna Terkait menunjang 

kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya 

intelektual manusia tersebut. 

 Terkait era globaliasai sekarang dimana kelas persaingan ekonomi secara 

progresif semakin sengit, HKI baik Terkait segi ruang lingkup maupun 

perlindunganya telah banyak mengalami penyesuaian dan perluasan Terkait 

jangkauan ruang lingkup pada penerapanya agar integritas penegakan hukum di 

NKRI dapat tetap berjalan senafas dengan cita - cita dan ideologi bangsa yang 

sebagaimana tercantum Terkait pasal 28 undang - undang dasar 1945 dimana negara 

menjamin hak - hak warga negara termasuk hak untuk memperoleh perlindungan dan 

                                                             
6 ibid  
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kemerdekaan untuk mendapatkan perlindungan baik secara konstitusional maupun 

administratif dari negara7.  

 Perluasan ruang lingkup HKI yang menjadi topik bahasan utama Terkait 

tulisan ini ialah hak siar.  Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan Terkait bentuk 

suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang 

bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima 

siaran8. Dimana program yang di siarkan oleh media komunikasi televisi maupun 

media radio juga melekat unsur - unsur HKI serta secara hukum diakui dan dilindungi 

oleh negara. Dan Hak Siar sendiri merupakan izin penyelenggaraan yang diberikan 

oleh negara kepada suatu media komunikasi untuk dapat melakukan penyiaran9. 

Dengan demikian Hak Siar Terkait keterkaitannya dengan rumusan Undang - undang 

hak cipta adalah salah satu dari ciptaan yang dijamin serta dilindungi oleh negara dan 

konstitusi10. Oleh Karena itu Terkait perlindungan akan Hak Siar, terjalin yang 

dikenal dengan neighboring rights (dikenal dengan hak terkait) dimana hak terkait 

Terkait hak cipta sendiri mengimplementasikan Hak Ekslusif (moral dan ekonomi) 

bagi pemegang hak untuk memperbanyak atau menyiarkan serta mempertunjukan 

karya siaranya11  

                                                             
7 Undang - undang Dasar 1945 
8 Undang - undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran., Pasal 1 angka 1 
9 ibid., pasal 1 angka 14 
10 Undang - undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta., Pasal 12 ayat (1) 
11 ibid., Pasal 1 angka 9 
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 Namun sebagaimana masalah yang melatarbelakangi penulis untuk 

mengangkat tema HKI Terkait ruanglingkupnya terhadap perlindungan Hak Siar 

Terkait tulisan ini, pelanggaran akan Hak Siar ini seakan menjadi hal yang biasa saja 

terjadi Terkait industri penyiaran seperti penyiaran suatu program tampa memiliki 

Hak Siar akan program tersebut, pembajakan saluran televisi, dan kegiatan lainya 

yang pada dasarnya merugikan pemegang dari lisensi hak siar. Walau Terkait Undang 

- undang penyiaran telah memberikan sanksi12 terhadap pelanggaran penyiaran, 

namun sanksi yang diberikan dapat disimpulkan tidak efektif Terkait memberikan 

jaminan kepada para pemegang hak bahwa hak eksklusif mereka akan program 

terjamin oleh negara  

  Tujuan pemberian perlindungan hukum itu sendiri bertujuan untuk 

mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan menciptakan sesuatu 

Terkait masyarakat. Dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual ini dimaksudkan 

untuk menimbulkan kasadaran akan pentingnya daya kreasi dan motivasi Intelektual 

sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh para pengusaha industri maupun pencipta-

pencipta lain yang memilki sesuatu yang berbeda dari pencipta lainya, sehingga tidak 

dapat terhindarkan dari persaingan yang membawa ke arah persaingan daya industri 

yang dapat menunjang kemajuan di bidang perindustrian. Disamping itu untuk 

mendorong dan melindungi pencipta, dari penyebarluasan hasil kegiatan kreatif suatu 

kemampuan daya pikir manusia Terkait bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun 

                                                             
12 Pasal 8 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 
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seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum Terkaitberbagai 

bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna Terkait menunjang kehidupan 

manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Maka dirasa perlu adanya Badan Resmi 

Pemerintah guna melindung hak - hak ciptaan dari para pencipta. Untuk tingkat 

internasional organisasi yang mewadahi bidang HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) 

adalah WIPO (World Intellectual Property Organization). 

. Perkembangan HKI Terkait kaitanya pada implementasi Hak Cipta keTerkait 

sebuah ciptaan, kerap kali terjadi pelanggaran akan hak cipta baik pelanggaran 

terhadap hak moral maupun pada hak ekonomi yang melekat pada ciptaan tersebut, 

seperti halnya pelanggaran pada hak cipta berupa merek dagang dimana pelanggaran 

akan merek dapat berupa hak ekonomi yang menimbulkan kerugian kepada 

pemilik/pemegang resmi merek tersebut. 

 Oleh karena kerugian yang ditimbulkan tersebut, pemilik dari hak cipta 

tersebut diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pelanggar baik secara 

materil maupun imateril sebagaimana tercantum pada Pasal 99 Undang-undang No. 

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi : 

 "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak 

mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta 

atau produk Hak Terkait”. 

 

 Pelanggarann yang dimaksud adalah sebagaimana dengan berlangsungnya 

suatu tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak (pencipta, 

pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait). Sehingga baik manfaat ekonomi 

maupun moral yang seharusnya diperoleh oleh pemegang hak atas suatu ciptaan 
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menjadi terganggu dan bahkan menimbulkan kerugian kepada pihak pemegang hak. 

Sebab itulah Negara melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2014 menjamin untuk 

memberikan penegakan hak Cipta dengan harapan bahwa masyarakat dapat tetap 

berkreatifitas dengan leluasa dan berguna bagi bangsa dan negara. 

 Tulisan ini, penulis ingin menggarisbawahi unsur "kerugian" yang merupakan 

salah satu klasifikasi Terkait Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 

dengan kaitanya terhadap Pasal 1365 KUHPerdata. Sebagaimana unsur ganti rugi 

Terkait Pasal 99 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini memiliki 

basis yang sama dengan Pasal 1365 KUHPerdata, dimana ganti rugi yang digugatkan 

ke pengadilan niaga merupakan segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan 

kerugian secara ekonomi kepada pemegang hak. Terkait Undang-undang No. 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, kesalahan  Terkait bentuk kesengajaan (opzet-dolus) 

dan kesalahan Terkait bentuk kurang hati-hati (culpa) tidak dibedakan dihadapan 

persidangan. Dengan demikian Hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan 

berat ringannya kesalahan yang dilakukan sesorang Terkait hubungannnya dengan 

perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang  seadil-

adilnya.   

 Pada perkembangan industri penyiaran, kerugian yang disebabkan perbuatan 

melawan hukum dapat berupa kerugiaan materiil dan atau  kerugian immateriil.  

Kerugian materiil dapat terdiri  kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang 

diharapkan.  Berdasarkan yurisprudensi,  ketentuan ganti kerugian  karena 
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wanprestasi sebagaimana ditentukan Terkait Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUH 

Perdata diterapkan secara analogis terhadap ganti kerugian yang disebabkan 

perbuatan melawan hukum.  Kerugian immateriil adalah kerugian berupa 

pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan 

dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak 

selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateril tersebut. Sehingga 

Terkait bentuk apapun suatu pihak mneyiarkan program tampa memiliki lisensi hak 

siar dapat dikategorikan sebagai PHM sebagaimana mengacu pada kerugian yang 

ditimbulkan 

 Terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis kali ini, penulis mengangkat 

kasus sengketa hak siar Federation International De Football Association (FIFA) 

yang melibatkan PT. INTER SPORTS MARKETING  selaku penggugat dan PT. 

BALI DIRI TATA WISATA selaku tergugat. Dimana Terkait gugatanya penggugat 

menyatakan bahwa tergugat telah melanggar perjanjian hak siar antara penggugat 

dengan FIFA, bahwa tergugat sama sekali tidak terlibat Terkait perjanjian hak siar 

maupun memiliki hak untuk menyiarkan siaran world cup di area komersil yang 

dimiliki tergugat. 

 Terkait persidangan penggugat berusaha memperjuangkan haknya Terkait 

menuntut ganti rugi yang sepadan dengan kerugian yang disebabkan oleh tergugat 

dengan memberikan perincian ganti rugi yang penulis nilai cukup konkrit, namun 

majelis hakim baik pada tingkat pertama hingga pengadilan tinggi tetap hanya 
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menetapkan ganti rugi yang dinilai jauh dibawah setara dengan kerugian yang 

ditimbulkan oleh pelanggaran Hak Siar yang dilanggar oleh tergugat. Oleh karena itu 

Terkait tulisan ini, penulis akan membahas secara rinci terkait implementasi 

pengaturan hukum penyiaran terkait perbuatan melawan hukum pada dunia penyiaran 

serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap para pemegang Hak 

Siar dengan mengacu pada putusan sengketa Hak Siar dengan no register 

09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN. Niaga Sby. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada pemaparan Terkait latar belakang diatas, maka penulis 

dapat mengambil rumusan masalah Terkait penilitin ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap Hak Siar yang dapat dikategorikan 

sebagai  Perbuatan Melawan Hukum? 

2. Bagaimana penerapan unsur PMH dan penetapan ganti rugi oleh Majelis 

Hakim terkait putusan no. 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN. Niaga Sby ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin penulis dapatkan Terkait tulisan ini yang berjudul " 

Tinjauan Yuridis Implementasi Rumusan Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum 

Perdata Terkait Sengketa Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, dengan pokok 

rumusan masalah yang tertera diatas adalah untuk membahas hal-hal terkait 
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Broadcast License Agreement Violation dengan mengacu pada pokok - pokok 

permasalahan yang dibahas, antara lain : 

1. Untuk mengetahui serta mempelajari bagaimana tentang hubungan antara hak 

cipta Terkait mengajuan gugatan ganti rugi, dan kaitanya dengan rumusan 

unsur kerugian Terkait pasal 1365 KUHPerdata. 

2. Untuk mengetahui implementasi rumusan unsur PMH Terkait sengketa HKI 

baik Terkait penegakan maupun hubungan antara 2 ranah tersebut. Dan untuk 

mengetahui penetapan ganti rugi yang sepadan dengan kerugian yang 

ditimbulkan dengan mengacu pada penetapan majelis Hakim Terkait putusan 

No. 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN. Niaga Sby. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

 Selain daripada tujuan mulia daripada penulisan yang telah disebutkan, maka 

perlu pula kita ketahui bersama bahwa manfaat teoritis yang penulis harapkan dapat 

diperoleh dan diresapi oleh pembaca darpadai penulisan sederhana ini, tak lain adalah 

dimana pembaca akademik dapat menambah pengetahuan, khazanah keilmuan dan 

mendewasakan sudut pandang selaku para calon praktisi hukum terutama yang akan 

menekuni dan terjun di bidang hukum Bisnis yang menekuni pokok - pokok 

pembahasan terkait. 
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2. Manfaat Praktis 

 Adapula manfaat praktis yang deiharapkan penulis dapat dicapai melalui 

tulisan ini, ialah kepada praktisi hukum maupun calon praktisi hukum terutama yang 

berkecipung Terkait dunia HKI untuk dapat lebih Terkait memahami nilai ganti rugi 

yang sepadan terhadap pelanggaran HKI. Sehingga Terkait penegakan HKI Terkait 

peradilan, Seorang pengacara HKI dapat memiliki wawasan yang baik Terkait 

menuntut ganti rugi yang sepadan dengan kerugian yang dialami oleh klien. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan dari skripsi penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang mana 

antara bab yang satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang erat, sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Penulis akan menguraikan mengenai beberapa hal diantaranya adalah latar 

belakang penulisan skripsi ini yakni mengenai latar belakang permasalahan yang 

akan diteliti lebih lanjut oleh penulis. Latar belakang dimaksud menjelaskan 

mengenai tugas dan fungsi Hak Siar serta peranya Terkait Industri sepakbola serta 

bagaimana implementasi rumusan PMH dapat diterapkan Terkait sebuah sengketa 

HKI. Selanjutnya pada bab ini penulis juga menuliskan mengenai rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II penulis menjelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan 

dengan permasalahan yang penulis angkat untuk menjadi dasar Terkait melakukan 

Analisa pada bab IV. Selanjutnya pada bab ini akan menjelaskan mengenai berbagai 

teori tentang Penyiaran yang ada di Indonesia. Selanjutnya penulis akan membahas 

mengenai peranan Undang - Undang Penyiaran dan Hak Cipta berdasarkan fungsi 

dan tugasnya Terkait menegakan perkara HKI di Indonesia. Serta juga menjelaskan 

mengenai perubahan pengaturan terhadap HKI di Indonesia. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Terkait bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan Terkait melakukan penelitian ini, yakni dengan menggunakan prosedur 

pengumpulan data penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan metode 

pendekatan hukum normatif Terkait penulisan penelitian ini, yakni dengan 

menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan terhadap masalah hukum 

yang ada. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

 Terkait bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian dan analisa 

kasus yang didasari dengan teori-teori sebagaimana tercantum Terkait bab ii tinjauan 

pustaka, dan bahan kajian lainya yang digunakan sebagai bahan acuan Terkait 

menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua. Dimana Terkait bab ini penulis 
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akan membahas mengenai bentuk-bentuk hak siar apa saja yang dapat dikategorikan 

sebagai PMH dan analisa Putusan dengan nomor register perkara 09/HKI.HAK 

CIPTA/2014/PN. Niaga Sby. 

 

 

BAB V KESIMPULAN 

 Terkait bab ini, penulis akan menkonklusikan seluruh bahasan dan intisari 

yang dijelaskan Terkait skripsi ini terkait pembahasan rumusan masalah pertama dan 

kedua, juga harapan penulis Terkait memberikan saran kepada para pembaca 

dikemudian hari untuk dapat menggunakan ilmu yang penulis rangkum Terkait 

tulisan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


