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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Memasuki abad ke-21 yang merupakan zaman dimana 

perkembangan dunia teknologi informasi memiliki dampak yang luas bagi 

kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang seni musik. Seni 

musik merupakan suatu yang membuahkan hasil karya seni, berupa bunyi 

berbentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan fikiran serta perasaan 

penciptanya lewat unsur - unsur pokok musik, yakni irama, melodi, 

harmoni, serta bentuk atau susunan lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. 

Jamalus (1988 : 1).1 

 Perkembangan musik saat ini berjalan beriringan dengan kemajuan 

teknologi yang semakin canggih. Teknologi memberikan banyak 

kemudahan dan akses yang luas untuk para seniman dapat berkarya. Bahkan 

bukan hanya seniman profesional, hal ini juga memicu berbagai kalangan 

untuk berlomba - lomba menyampaikan inspirasi maupun pendapat mereka 

dalam bentuk karya seni dalam media sosial. Hal ini berkaitan erat dengan 

era disrupsi digital karena tidak hanya mempengaruhi industri ritel tanah 

air, industri musik sama halnya mendapatkan dampak yang sangat luas. 

Bukti nyata yang dapat dilihat adalah mulai bergesernya toko - toko atau 

                                                 
1 “11 Pengertian Seni Musik Menurut Para Ahli Terlengkap”, Agil Antono, Diakses 

pada 23 November 2017 https://ilmuseni.com/seni-pertunjukan/seni-musik/pengertian-

seni-musik-menurut-para-ahli 

https://ilmuseni.com/seni-pertunjukan/seni-musik/pengertian-seni-musik-menurut-para-ahli
https://ilmuseni.com/seni-pertunjukan/seni-musik/pengertian-seni-musik-menurut-para-ahli
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bisnis penjualan CD menjadi digital yaitu melalui layanan musik streaming 

seperti Spotify, Joox, Itunes, Youtube, Instagram dan layanan penyalur 

musik digital lainnya. Salah satu contoh sebuah label musik ternama yaitu 

Sony Music Entertainment menjelaskan bahwa jika sebelumnya mereka 

mengandalkan intuisi untuk menilai sebuah lagu berhasil ketika lagu 

tersebut diliput oleh media dan menjadi pusat di toko kaset namun saat ini 

mereka melakukan sebuah peralihan berdasarkan data. Sebelumnya mereka 

menilai berdasarkan sales chart namun saat ini beralih pada jumlah berapa 

kali lagu tersebut diputar dan jumlah penonton pada video Youtube tersebut. 

Hal ini dikatakan oleh Mahavira Wisnu, IDEAFEST 2018 di Jakarta.2  

 Dengan adanya disrupsi digital yang memicu perkembangan media 

teknologi mendorong para musisi untuk berkarir secara mandiri atau yang 

lebih dikenal sekarang grup musik indie, merupakan sebuah pengertian 

dimana group tersebut secara mandiri melakukan segala bentuk produksi 

karya dari rekaman, publikasi, strategi penjualan dan sebagainya secara 

mandiri.3 Keadaan teknologi serta perkembangan media seperti munculnya 

berbagai platform untuk menyalurkan kreasi maupun bakat yang 

mempermudah para musisi independen untuk menjadikan ini sebagai lahan 

pekerjaan karena mereka dapat dengan mudah melakukan perekaman 

dibantu dengan teknologi yang semakin canggih dan juga media sosial yang 

                                                 
2 “Menilik Cara SONY Music Lawan Disrupsi”, Annisa Bella, Diakses pada 1 November 2018 

https://marketeers.com/menilik-cara-sony-music-lawan-disrupsi/ 
3 “Bermusik kian Mudah di Era Digital”, Ardi Teristi, Diakses pada 9 September 2018 

https://mediaindonesia.com/read/detail/183472-bermusik-kian-mudah-di-era-digital 

https://marketeers.com/menilik-cara-sony-music-lawan-disrupsi/
https://mediaindonesia.com/read/detail/183472-bermusik-kian-mudah-di-era-digital
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memperkenalkan karya tersebut secara global. Dengan adanya sarana ini, 

berbagai jenis musik dan lagu dapat kita akses dengan mudah. 

 Fenomena yang dapat kita lihat dengan jelas saat ini adalah 

bermunculannya video cover di media sosial khususnya pada Instagram dan 

Youtube. Cover lagu sendiri adalah versi kedua dan seluruh versi 

sesudahnya dari sebuah lagu yang dipertunjukkan selain dari perekam 

orsinil atau oleh siapapun selain pencipta lagu.4 Saat ini kedua platform 

tersebut memiliki akses terbanyak untuk mencari berbagai macam musik, 

entah itu karya orisinil maupun cover. Hal ini dapat kita liat dengan 

munculnya akun - akun yang memuat video cover seperti salah satunya 

adalah Indomusikgram. 

 Indomusikgram merupakan salah satu akun di Instagram yang 

dibuat pada tahun 2014. Akun ini menampilkan cover lagu dari berbagai 

kalangan khususnya di Indonesia, dengan jumlah pengikut mencapai 1,2 

juta (pada bulan Oktober 2019). Saat ini akun tersebut juga sudah memiliki 

akun resmi pada Youtube yang diberlakukan pada tahun 2019. Kegiatan 

yang dilakukan adalah melakukan kegiatan kolaborasi cover lagu oleh grup 

Indomusikgram dengan artis - artis yang diundang. Pada tahun 2019 

Indomusikgram resmi menjadi PT Bakat Kreasi dan Visual. 5 Dari 

keberhasilan IMG telah membuktikan bahwa semakin banyak melakukan 

kegiatan cover lagu di media sosial. Namun dibalik itu semua kegiatan ini 

                                                 
4 Paolo Prato, “Selling Italy by The Sound: Cross-cultural Interchanges through Cover 

Records,” Popular Music Volume 26 No 3 Cambridge University Press (Oktober 

2007):444. 
5 Instagram, indomusikgram. https://www.Instagram.com/indomusikgram/?hl=id 
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tidak terlepas dari hukum yang berlaku khususnya di Indonesia. Dalam 

proses mengekspresikan karya dengan cover lagu dapat menjadi masalah 

jika tidak ada kesepakatan dengan pihak pencipta dalam hal publikasi karya 

atau pemanfaatan nilai ekonomi atas karya tersebut. Musik sendiri memiliki 

perlindungan yang tercantum dalam Undang - Undang Hak Cipta Nomor 28 

Tahun 2014 (Untuk selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Penting untuk 

diketahui bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atau 

melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial wajib 

mendapatkan izin dari pencipta. Hal ini disebutkan dalam pasal 10 ayat (2) 

dan (3) ( UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014). Perlu diketahui bahwa saat 

ini masih kurang pemahaman masyarakat mengenai peraturan tersebut. 

Terbukti sampai saat ini terdapat banyak gugatan - gugatan pada pengadilan 

terkait penyalahgunaan hak cipta. Seperti kasus penyanyi Eny Sagita yang 

harus dipenjarakan empat bulan kurungan dan enam bulan masa percobaan 

pada Mei 2014 karena menyanyikan lagu “Oplosan” tanpa izin yang 

diciptakan oleh Nurbayan.6 Selain itu, terdapat kasus penyanyi senior Iwan 

Fals yang pernah dilaporkan melanggar hak cipta ketika membawakan lagu 

“Bencana Alam” di stasiun televisi TV One 16 Oktober 2009 silam. 

Akibatnya, Toto melaporkan Iwan Fals ke Polda Metro Jaya pada 20 April 

2014 dengan gugatan pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) Undang - 

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.7 

                                                 
6 ‘’5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu, dari Dewa 19 Hingga Iwan Fals”, Tim redaksi 

Kumparan.com, 30 November 2018 
7 Ibid. 
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 Salah satu kasus yang baru - baru ini terjadi akibat penyalahgunaan 

hak cipta yaitu kasus yang dihadapi oleh seorang Youtuber ternama di 

Indonesia, Atta Halilintar melawan Nagaswara selaku pemegang hak cipta. 

Awal mula kasus terjadi ketika Atta Halilinta melakukan sebuah cover lagu 

yang diunggah pada akun Youtube miliknya tanpa meminta izin kepada 

pihak Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta lagu, maupun ke pihak 

Nagaswara selaku pemegang hak cipta lagu. Sehingga menyebabkan Atta 

Halilintar harus di gugat denda sebesar 9,5 Miliar. Hal ini menjadi 

perdebatan dikarenakan dari pihak Atta Alilintar memang tidak 

memonetisasi lagu tersebut pada akun mereka hanya saja beberapa lirik 

diubah. Dan dari pihak Nagaswara bahwa ini merupakan pelanggaran hak 

moral.8 Dari sini perlu diketahui pada UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 

pasal 5(e), bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya dalam hal terjadi 

distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat 

merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sebagai pencipta dalam UU 

Hak Cipta pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa sebagai pencipta memiliki hak 

eksklusif yang memberikan suatu kebebasan bagi pencipta untuk 

menggugat atau tidak menggugat siapa pun yang menggunakan ciptaanya 

tanpa izin. Kasus tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pemahaman 

mengenai hukum yang belaku masih sangat dibutuhkan sehingga diperlukan 

                                                 
8 “Kronologi Kasus Hukum Atta Halilintas dan Nagaswara”, Eno Dimedjo, 24 Febuari 2020 

https://www.tagar.id/kronologi-kasus-hukum-atta-halilintar-dan-nagaswara 
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penelitian serta sosialisasi yang lebih untuk mengurangi adanya kasus 

serupa.  

 Berdasarkan jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Untuk Kepentingan Komersial 

Dalam Media Internet Berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta” yang diterbitkan tahun 2018 oleh Yessica Agnes Saragi 

yang membahas mengenai proses pengaturan karya cipta di Indonesia, serta 

perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam media internet 

berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dan proses 

penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta. Tercantum didalam 

jurnal adanya kasus pelanggaran hak cipta lainnya, yaitu kasus pelanggaran 

hak cipta akibat kegiatan cover lagu di media Youtube. Dikutip pada jurnal 

tersebut adanya kronologis pelanggaran yang dimulai dari kegiatan cover 

lagu Akad (Payung Teduh sebagai pencipta) yang dilakukan oleh Hanin 

Dhiya yang selanjutnya diunggah pada akun Youtube yang bernama All 

About Hanin, dengan hasil lagu cover ini sempat mengalahkan jumlah 

penonton musik aslinya. Payung Teduh mengatakan bahwa pada dasarnya 

mereka tidak mempermasalahkan kegiatan cover lagu hanya saja kegiatan 

tersebut sudah mendapatkan nilai ekonomi tanpa izin dari pencipta. Kasus 

ini berakhir tidak sampai ke jalur hukum karena pencipta menyelesaikan 

melalui mediasi. Dikutip dari jurnal yang sama dikatakan bahwa “Kasus ini 

terjadi karena masyarakat Indonesia kurang memiliki kesadaran akan 

pentingnya hak cipta dalam karya - karya cipta. Lapisan masyarakat 
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Indonesia memiliki pemikiran apabila lagu seseorang dinyanyikan ulang 

dan dipublikasikan, mereka telah membantu mempopulerkan lagu yang 

memiliki hak cipta”. Selain membahas kasus lagu “Akad”, jurnal tersebut 

juga membahas mengenai bagaimana pelindungan hukum hak cipta seperti 

dicantumkan pasal - pasal terkait perlindungan hak cipta yaitu didalam UU 

Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses lisensi 

penggunaan musik dan lagu sebagai konten di media sosial. Berdasarkan 

data yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini dibutuhkan 

karena masih banyak ditemukan kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia 

akibat kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang berlaku. Penelitian 

ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan menggunakan 

akun  Indomusikgram sebagai objek yang diteliti. Penelitian ini tidak hanya 

menjawab apa yang harus dilakukan mengenai masalah tersebut melainkan 

pendalaman informasi dengan mencari tahu bagaimana fenomena ini dapat 

terjadi dan bagaimana penyelesaian masalah yang harus dilakukan. 

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu 

mengumpulkan segala bentuk tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini 

melalui jurnal, buku, tulisan resmi dari media konvensional yang diakses 

secara online, wawancara terhadap dua narasumber yaitu pihak 

Indomusikgram dan terhadap seorang konsultan hukum. Untuk 

mendapatkan hasil analisis yang akurat, penelitian ini menggunakan data 

dokumentasi serta penggunaan dua narasumber dikarenakan menggunakan 
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metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mencek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.9 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut adalah: 

1. Bagaimana prosedur lisensi yang dibutuhkan ketika menggunakan 

 karya cipta seseorang di media sosial agar terhindar dari pelanggaran 

 hak cipta? 

2. Bagaimana perlindungan hak cipta terkait penggunaan lagu yang 

 cover? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis bagaimana proses lisensi dan perlindungan hukum terhadap 

penggunaan musik dan lagu di media sosial. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat 

 memberikan pemahaman serta wawasan yang baik mengenai lisensi 

                                                 
9 Jurnal “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, Bachtiar S. 

Bachri http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-

pada-penelitian-kualitatif.pdf 
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 cover lagu khususnya bagi orang-orang yang berkesinambung di 

 media sosial khususnya di media Instagram dan Youtube demi

 menghindari permasalahan mengenai hak cipta. 

2. Manfaat Praktis 

  Berdasarkan tujuan penelitian, hasil di atas diharapkan dapat 

 memberikan manfaat bagi : 

 a. Penulis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman serta  

  wawasan mengenai penggunaan ciptaan seseorang dalam  

  media sosial sehingga terhindar dari pelanggaran hak cipta. 

 b. Peneliti Selanjutnya 

  Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya  

  sebagai sumber serta referensi bagi penulisannya. 

 c. Masyarakat 

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

  untuk menambah wawasan mengenai hak cipta di media  

  sosial khususnya pada media sosial Instagram dan Youtube  

  sehingga pelanggaran hak cipta dapat dihindari. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Penelitian yang berjudul “Analisis Proses Lisensi Penggunaan 

Musik dan Lagu Sebagai Konten di Media Sosial” (Penelitian Studi Kasus 

Indomusikgram) ini dilakukan pada media sosial Instagram, Youtube dan 
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berfokus hanya pada akun Indomusikgram sebagai salah satu akun musik 

yang cukup dikenal di Indonesia. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disusun secara sistematis. Di awali dengan latar 

belakang rumusan masalah dilanjutkan dengan tujuan penelitian. 

Selanjutnya di Bab II membahas mengenai teori dan pengetahuan terperinci 

mengenai sumber-sumber penelitian untuk memperkuat analisis data. Pada 

Bab III membahas mengenai Metode Penelitian, Metodologi Penelitian dan 

Operasional Penelitian dan diakhiri dengan Pengolahan Data kualitatif hasil 

wawancara dan studi dokumentasi, dilanjutkan dengan Bab IV yaitu 

menganalisis data yang diperoleh sebelumnya sehingga mendapatkan 

jawaban dari penelitian tersebut. Yang terakhir yaitu Bab V berupa 

kesimpulan dari keseluruhan data yang dianalisis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


