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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun spirituil 

berdasarkan Pancasila. Salah satu pemenuhan kebutuhan spirituil dalam 

kehidupan masyarakat modern adalah sarana hiburan. Dalam menunjang 

sarana hiburan yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat luas, 

diperlukan adanya kreativitas. Perkembangan kreativitas manusia dalam 

menciptakan suatu karya yang dapat mempunyai nilai ekonomis 

membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan ini sangat penting untuk 

mendorong gairah inovasi orang-orang yang kreatif. Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) merupkan jawaban terhadap perlindungan hukum tersebut.  

Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights 

merupakan hak yang melekat pada suatu produk atau barang hasil karya 

manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan ini sangat penting, 

mengingat biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh penemu tidak sedikit.1 

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda 

yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan 

manusia yang menalar. Hasil kerja tersebut berupa benda immateril atau  

benda tidak berwujud. Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan 

otak (nalar, rasio, dan intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tak 

																																																								
1 Taryana Soenandar, Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara 

ASEAN, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 1  
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semua orang pula dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual. Hanya 

orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan 

hak kebendaan yang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Itu pulalah 

sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Kekayaan Intelektual itu 

bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak 

semacam itu. Konsekuensi lebih lanjut dari batasan Hak Kekayaan Intelektual 

ini adalah, terpisahnya antara Hak Kekayaan Intelektual itu dengan hasil 

jelmaannya. Yang  dilindungi dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual 

adalah haknya, bukan jelmaan atau hasil dari hak tersebut. Jelmaan dari hak 

tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kaegori benda materil (benda 

berwujud). 2 

Sebenarnya jauh sebelum isu HKI masuk dalam kancah perdagangan 

internasional sudah ada berbagai kesempatan antar negara tentang 

perlindungan HKI. Pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis, beberapa 

negara di dunia telah berhasil menyepakati perlindungan HKI yang bersifat 

internasional, yakni dengan disahkannya Paris Convention or the Protection 

of Industrial Property. Paris Convention ini mengatur perlindungan hak milik 

perindustrian yang meliputi hak penemuan atau paten, model dan rancang 

bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, dan persaingan curang. 

Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1886, menyusul kesepakatan 

perlindungan hak cipta, yakni dengan disahkannya Berne Convention for the 

																																																								
2 O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9-13 
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Protection of Literary and Artistic Works. The Berne Convention mengatur 

mengenai karya kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. 3 

Tahapan baru mengenai internasionalisasi HKI adalah ketika pada 

Putaran ke-8 Uruguay Round negara-negara peserta menyepakati bahwa HKI 

dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Kesepakatan yang 

dihasilkan Uruguay Round ini dituangkan dalam perangkat perjanjian 

multilateral WTO Agreement. Salah satu bagian penting dari WTO Agreement 

berkaitan dengan HKI adalah Agreement on Trade Related Aspects of 

Intelectual Property Rights (TRIPs Agreement) tahun 1994. TRIPs 

dimaksudkan untuk menyeragamkan perlindungan terhadap HKI di suatu 

negara. Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan 

secara sah ikut dalam TRIPs, melalui ratifikasi WTO Agreement dengan 

Undang-undang No. 7 tahun 1994.4 

 Namun, keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs adalah hasil dari 

desakan negara-negara maju untuk melindungi kepentingan mereka di bidang 

HKI. Ketika negara-negara berkembang tidak memberikan perlindungan 

terhadap HKI, investor dari negara-negara maju enggan untuk datang 

membawa teknologi mereka dan menanamkan modalnya ke negara-negara 

berkembang. Sebagai negara peserta dan menjadi bagian dari kesepaktan 

TRIPs, langkah pertama yang harus dilakukan Indonesia dalam hubungannya 

dengan isu HKI adalah bagaimana menyesuaikan hukum nasionalnya dengan 

kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang HKI. Jika langkah 
																																																								

3 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen 
Kolektif, (Bandung : PT Alumni 2011), hlm. 6-8 

4 Ibid 
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penyesuaian tidak dilakukan, Indonesia akan berada pada posisi sulit karena 

akan mendapatkan berbagai sanksi di dalam perdagangan internasional 

berdasarkan rezim WTO Agreement. Langkah kedua yang perlu dipikirkan 

oleh Indonesia adalah bagaimana supaya dalam kerangka internasionalisasi 

HKI ini, Indonesia tidak terus menerus berada dalam posisi sulit dan merasa 

seakan-akan menjadi korban pemaksaan negara-negara maju. Artinya, 

Indonesia harus dapat menjadikan WTO Agreement dan Persetujuan TRIPs 

sebagai suatu peluang untuk mendorong masyarakat supaya giat melakukan 

penemuan-penemuan, mengembangkan teknologi, dan mengembangkan 

produk-produk yang mendapat perlindungan hukum HKI. Oleh sebab itu, 

pembangunan hukum HKI di Indonesia seharusnya tidak sekedar memenuhi 

standar internasional di bidang HKI, tetapi harus lebih dari itu, yakni 

memberi iklim yang kondusif dan merangsang munculnya inventor-inventor 

dan kreator-kreator di dalam negeri.5 

Pegelompokan Hak Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat 

dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :6 

1. Hak Cipta (Copy Rights) 

2. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights), contoh : 

paten, merek dagang, desain industri, dll. 

Hak Cipta dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : 

1. Hak Cipta, dan 

2. Hak Terkait (Neighbouring Rights) 

																																																								
5 Ibid. 
6 OK. Saidin, Op.cit, hlm. 13	
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Hak Cipta merupakan bagian yang paling besar dari Hak Kekayaan 

Intelektual. Hak ini merupakan hak khusus dari penciptan. Belakangan ini 

pelanggaran atas karya cipta semakin marak dan telah mengakibatkan para 

pencipta tidak lagi mendapatkan perlakuan yang layak, hal ini dapat dilihat 

dari produk-produk bajakan yang diedarkan secara terbuka dan terang-

terangan tanpa adanya rasa ketakutan melanggar hukum, dimana undang-

undang hak ciptanya telah diberlakukan. Seiring dengan pemberlakuan 

Undang-Undang Hak Cipta, maka sudah sewajarnya masyarakat kita 

mengetahui tentang hak karya orang lain, tentunya hak ini harus dihormati 

secara moral, dan diberikan imbalan yang layak secara ekonomi7 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan Hak Terkait adalah hak yang 

berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku 

pertunjukan, prosedur fonogram, atau lembaga penyiaran.  

Undang-undang Hak Cipta mengakui bahwa orang yang 

menghasilkan karya budaya memiliki hak-hak spesifik atas karya budaya 

bersangkutan dan memastikan bahwa dia mendapat manfaat bila orang lain 

menggunakan karya budaya yang dihasilkannya tersebut. Istilah “ciptaan” 

yang digunakan disini berarti ekspresi kreatif dan orisinal pikiran atau 

																																																								
7 Tamotsu Hozumi, Asian Copyright Handbook – Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi 

Indonesia, (Jakarta : ACCU dan Ikapi, 2006) 
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perasaan dalam bidang sastra, ilmu, musik atau seni. Orang yang 

menghasilkan ciptaan disebut pencipta, karena hak cipta diberikan oleh 

undang-undang kepada orang yang menghasilkan ciptaan, yaitu pencipta, 

maka hak cipta dapat kita sebut hak pencipta. Namun secara popular, orang 

yang memegang hak atas suatu ciptaan disebut pemegang hak cipta. Pada 

umumnya, pemegang hak cipta adalah pencipta. Namun, karena pemegang 

hak cipta memiliki hak mengalihkan (menjual), meminjamkan atau 

mewariskan hak kekayaan intelektualnya atas ciptaan bersangkutan kepada 

perorangan atau perusahaan, maka pemegang hak cipta dapat berubah. Ini 

berarti bahwa pemegang hak cipta tidak selalu pencipta.8  

Undang-undang Hak Cipta tidak saja melindungi hak pencipta atau 

ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau 

dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas. Hak 

terkait adalah hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan 

yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas. 

Dalam Hak Terkait, terdapat 3 hak yaitu :9 

1. The rights of performing artist in their performances (hak 

penampilan artis atas tampilannya). 

2. The rights producers of phonograms in their phonograms (hak 

produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara 

tersebut). 

																																																								
8  Ibid, hlm. 5-6 
9 O.K Saidin. Op.cit, hlm 133 
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3. The rights of broadcasting organizations in their radio and 

television broadcasts (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya 

melalui radio dan televisi). 

Salah satu karya intelektual yang masuk rezim HKI dan secara khusus 

rezim hak cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang 

berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik telah memberikan andil bagi 

peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyaataan ini tidak terlepas dari 

keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai oleh hampir semua orang di 

muka bumi ini.10  

Sesungguhnya, hak cipta yang terdapat di dalam Auteurswet 1912 

telah berlaku sebelum Perang Dunia II di Indonesia (Hindia Belanda dahulu). 

Auteurswet 1912 ini adalah suatu Undang-undang Belanda yang diberlakukan 

di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas konkordansi (St. 1912 no. 

600; Undang-Undang 23 September 1912). Dalam 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 Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 3217. Sejak Undang-undang Nomor 6 Tahun 

																																																								
10 Bernard Nainggolan, Op.cit, hlm. 9 
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1982 ini disahkan menjadi Undang-undang, maka Auteurswet 1912 secara 

resmi dicabut, dan tidak berlaku lagi.11 

  Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 diundangkan 

pada tanggal 12 April 1982 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 15 Tahun 1982. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai upaya 

pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh 

Pemerintah Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah 

Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pekerjaan membuat satu perangkat materi 

hukum yang sesuai dengan hukum yang dicita-citakan bukanlah suatu 

pekerjaan yang mudah. Undang-undang Hak Cipta 1982 yang diperbaharui 

dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan 

Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 19 

Tahun 2002, dan UU yang terakhir berlaku adalah UU No. 28 Tahun 2014. 

Hal ini menggambarkan adanya keinginan dari bangsa Indonesia yang 

berusaha untuk membuat suatu Undang-undang Hak Cipta sendiri untuk 

menggantikan Auteurswet 1912 Stb. No. 600, yang merupakan peninggalan 

Hindia Belanda.12 

Pada prakteknya, banyak sekali terjadi kasus-kasus penyimpangan 

terkait hak cipta lagu, khususnya dalam hal lisensi dan pembayaran royalti. 

Salah satu kasus mengenai pembayaran royalti di Indonesia yang paling 

terkenal adalah kasus yang terjadi antara PT. Vizta Pratama (Inul Vizta) dan 

PT. Nagaswara. PT. Nagaswara menyatakan bahwa PT. Vizta Pratama 
																																																								

11 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam 
Pembangunan, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1994), hlm. 1 

12 O.K Saidin. Op.cit, hlm 45-46 
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menampilkan video klip lagu “Bara Bere” pada bisnis karaokenya yang 

dinyanyikan Siti Badriah tanpa izin kepada Nagaswara dan PT. Vizta Pratama 

dianggap menggunakan video klip bajakan. Tetapi, PT. Vizta Pratama 

memiliki sanggahan bahwa, pihak mereka sudah membayar royalti hak cipta 

lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif, yaitu WAMI (Wahana Musik 

Indonesia), tetapi pihak WAMI tidak serta memberikan video klip asli kepada 

pihak PT. Vizta Pratama, sehingga PT. Vizta Pratama menggunakan video 

klip bajakan. Berdasarkan kejadian tersebut PT. Nagaswara sebagai 

perusahaan label rekaman menggugat PT. Vizta Pratama (Inul Vizta) sebagai 

perusahaan karaoke, karena PT. Vizta Pratama dianggap telah melanggar hak 

cipta dari video klip tersebut yang dimiliki oleh PT. Nagaswara. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis memiliki 

ketertarikan untuk menulis skripsi berjudul : “SISTEM PEMUNGUTAN 

ROYALTI HAK CIPTA LAGU DI INDONESIA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.  Bagaimana sistem pemungutan royalti hak cipta lagu di Indonesia? 

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak 

untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan ketetuan 

mengenai pembayaran royalti? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem pemungutan royalti hak 

cipta lagu di Indonesia 

2.  Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam 

pelaksanaan ketentuan mengenai pembayaran royalti. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan penulis dalam pembuatan skripsi ini 

mempunyai 2 manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis : Diharapkan penulisan ini dapat memperluas 

pengetahuan dan menambah bahan pustaka dalam ilmu hukum 

mengenai hak cipta. 

2. Manfaat Praktis : Penulisan ini diharapkan dapat memberikan saran 

serta masukan dan pemikiran bagi para pihak yang terkait dengan 

hak cipta, baik pemerintah, masyarakat yang berhubungan, 

masyarakat pada umumnya serta praktisi hukum. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan hasil penelitian ini akan ditulis dalam 5 Bab, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Bab ini berisikan latar belakang masalah yang dibahas, 

perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan juga mengenai sistematika penulisan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori 

dan landasan konseptual untuk membantu memberikan 

penjelasan terhadap permasalahan yang dibahas, antara 

lain mengenai pengertian, isi dan jenis-jenis hak cipta, 

serta fungsi dari Lembaga Manajemen Kolektif. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, prosedur pengumpulan data, pendekatan yang 

digunakan, hambatan dan penanggulangannya. 

BAB IV : ANALISIS KASUS 

Dalam bab ini akan dijelaskan dan dianalisis : (a) prosedur 

pembayaran royalti hak cipta lagu di Indonesia; dan (b) 

bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-

undang Hak Cipta kepada para pencipta lagu di Indonesia. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan 

dihubungkan dengan analisis yang dilakukan. 

1.1 KESIMPULAN 
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 Yang menjadi kesimpulan dari analisis ini adalah 

Lembaga Manajemen Kolektif memiliki peran yang 

sangat penting dalam menjamin kesejahteraan dan 

menjamin hak ekonomi dari para pencipta lagu di 

Indonesia, karena lembaga inilah yang dapat 

memungut royalti sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dari para pihak yang diberikan lisensi oleh 

para Pencipta. 

     1.2 SARAN 

    Saran penulis berhubungan dengan analisis ini 

adalah Lembaga Manajemen Kolektif sebagai 

lembaga yang berwenang memungut royalti dari para 

penerima lisensi harus mampu menjunjung tinggi 

prinsip-prinsip hak cipta hingga ke berbagai lapisan 

masyarakat, demi tercapainya keadilan, dan bentuk 

penghargaan kepada para pencipta lagu. 

 

 

 

 

 

 

 




