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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Musik merupakan salah satu hiburan yang sudah menjadi kebutuhan 

masyarakat pada umumnya. Musik tersebut meliputi berbagai macam jenis 

hiburan mulai dari yang khusus untuk anak-anak sampai kepada dewasa. 

Hampir semua masyarakat Indonesia menyukai musik, hal ini terbukti 

dimana tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai lagu yang merupakan ciri 

khas dari daerah tersebut. Pada ruang lingkup nasional lagu-lagu yang 

digemari pada umumnya adalah lagu-lagu yang liriknya berbahasa Indonesia 

dan lagu-lagu yang liriknya berbahasa daerah, terdapat pula lagu-lagu yang 

liriknya berbahasa asing seperti misalnya lagu-lagu yang berbahasa Inggris, 

India, Mandarin, dan lain-lain. Lagu-lagu asing yang paling popular adalah 

lagu-lagu yang berlirik bahasa Inggris, yang dalam hal ini lebih dikenal 

dengan “Lagu-lagu barat” yang biasanya  berasal dari negara-negara antara 

lain: Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. 

Banyak produser rekaman di Indonesia tertarik untuk mengembangkan 

potensi industri rekaman lagu, karena industri rekaman memiliki pangsa pasar 

yang menjanjikan. Oleh karena itu para produser rekaman dari berbagai 

perusahaan berusaha sebanyak-banyaknya memproduksi rekaman lagu yang 

biasanya berbentuk Kaset, Compact Disk, Digital Video Disk, dan MP3.  
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Salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di Indonesia 

adalah memperbanyak suatu karya cipta atau karya intelektual (dalam hal ini 

adalah rekaman lagu) dalam bentuk Kaset, CD, VCD, DVD, dan MP3, tanpa 

meminta izin dan memberi imbalan (royalty) kepada pemegang  Hak Cipta, 

pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pembajakan karya musik. Dalam 

hal ini pembajakan tersebut melanggar ketentuan dalam pasal 49 Undang-

undang  No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  (selanjutnya disebut UUHC 

Tahun 2002) 1,yang sudah berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003 lalu sebagai 

pengganti UU No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 

1982 tentang Hak Cipta2 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 7  Tahun 

19873. 

Para pencipta atau pemegang Hak cipta warga negara Indonesia 

maupun warga negara asing akan merasa lebih aman apabila ia mengetahui 

bahwa hasil ciptaannya mendapat perlindungan, dan apabila rasa aman itu 

telah terbentuk maka dengan sendirinya akan meningkatkan investasi baik dari 

dalam maupun dari luar negeri. Jadi dapat dikatakan bahwa perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual pada umumnya Hak Cipta pada khususnya bukan lagi 

merupakan permasalahan dalam lingkup internasional. 

Hak Eksploitasi didalam pencipta musik itu sendiri mempunyai arti 

yaitu Hak yang dimiliki oleh setiap orang dalam pengusahaan, 

                                                 
1 Indonesia, UU Republik Indonesia tentang Hak Cipta, No. 19, LN No. 85 Tahun 2002,TLN No. 
4220, Pasal 49 
2 Indonesia, UU Republik Indonesia tentang perbahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak 
Cipta, UU No. 24 Tahun 1997. TLN No. 3679 
3 Indonesia, UU Republik Indonesia  tentang  perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak 
Cipta, UU No. 7, LN No. 42 Tahun 1987, TLN No. 3362. 
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pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri, dalam hal ini 

setiap pencipta lagu mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam 

menciptakan karya lagunya supaya mendapatakan apresiasi dari orang lain 

yang berwujud materiil maupun immaterial. 

Pada tanggal 27 April 1988 bertempat di Brussels (Belgia), telah 

diadakan kesepakatan bersama antara Republik Indonesia dengan Masyarakat 

Ekonomi Eropa (MEE) melalui pertukaran surat, yang mengatur mengenai 

perlindungan Hak cipta rekaman suara warga negara RI dengan warga negara 

MEE. Kesepakatan ini telah diratifikasi oleh pemerintah RI dengan keputusan 

Presiden No. 17 tahun 1988.  

Perjanjian bilateral yang kedua yaitu antara pemerintah RI dengan 

Amerika Serikat, yang isinya adalah tentang kesepakatan secara timbal balik 

mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta sesuai dengan UUHC masing-

masing negara. Kesepakatan bersama  ini diratifikasi dengan Keputusan  

Presiden No. 25 tahun 1989. 

Selanjutnya pemerintah RI dengan Australia mengadakan kesepakatan 

bersama tentang perlindungan Hak Cipta secara timbal balik, dan diratifikasi 

dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 19934. 

Indonesia juga turut menandatangani  Agreement on Trade Related 

Aspects of  Intelectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods 

(TRIPs) yang merupakan bagian dari GATT (Perjanjian Umum di Bidang 

Tarif dan Perdagangan) dan pembentukan Organisasi perdagangan Dunia 

                                                 
4 Indonesia, KEPPRES RI tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak cipta 
antara RI dan AS, KEPRES No. 25, LN No.16 Tahun 1989 
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(WTO). Masuknya TRIPs ke dalam GATT merupakan hasil usulan dari 

negara-negara maju yang merasa bahwa negara-negara berkembang belum 

memperhatikan masalah perlindungan Hak Cipta. Dengan di tandatanganinya 

GATT oleh negara-negara peserta termasuk Indonesia pada tanggal 15 April 

1994 dan diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 19945. 

RI juga telah menjadi peserta Berne Convention for the protection of 

Literary and Artistic Works, yang merupakan konvensi Hak cipta tertua di 

dunia6. Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia juga menjadi peserta 

WIPO (World Intelectual Property Organization)  Copyright Treaty  (WCT)7. 

Ikut sertanya Indonesia pada perjanjian internasional yang 

berhubungan dengan HKI menunjukan bahwa bangsa Indonesia konsekuen 

dalam perlindungan dan penegakkan hukum HKI. 

 Hak Kekayaan Intelektual bermula dari hasil kemampuan berfikir 

yang mempunyai daya cipta tertentu. Salah satu aspek hak khusus pada HKI 

adalah hak ekonomi.  

Hak ekonomi pada karya cipta musik dapat memberikan keuntungan 

secara ekonomi pada penciptanya, yaitu berupa keuntungan sejumlah uang 

yang diperoleh karena penggunaan sendiri atau karena penggunaan oleh pihak 

lain.  

                                                 
5 Indonesia, KEPPRES RI tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary 
and Artistic Work, KEPRES No. 18, LN No.35 Tahun 1997. 
6 Indonesia KEPPRES RI tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and 
Artistic Works, KEPRES No. 18 LN No. 35 Tahun 1997. 
7 Indonesia, KEPPRES RI tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty, KEPPRES NO.19, LN No. 
36 Tahun 1997 
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Hak ekonomi merupakan salah satu aspek hak khusus pada HKI. Arti 

Hak Ekonomi sendiri adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas 

kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena HKI adalah benda yang 

dapat dinilai dengan uang. Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah 

uang yang diperoleh karenapenggunaan sendiri HKI, atau karena penggunaan 

oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak Ekonomi itu diperhitungkan karena 

HKI dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian 

atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, HKI 

adalah objek perdagangan. 

Jenis Hak Ekonomi pada setiap klasifikasi HKI dapat berbeda-beda. 

Pada Hak Cipta, jenis Hak Ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan 

Paten dan Merek. 

Jenis Hak Ekonomi Pada Hak Cipta adalah sebagai berikut: 

1. Hak Perbanyak (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan 

pembuat yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut 

dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, 

termasuk mengalihwujudkan ciptaan 

2. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk 

lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, patung 

dijadikan lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio 

3. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaraan, penyiaran, 

atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dengan cara 
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sedemikian rupa, sehungga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, 

atau disewa orang lain. 

4. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukan, 

mempergelarkan, memamerkan ciptaan dibidang seni oleh musisi, 

dramawan, seniman, peragawati8. 

Umumnya setiap negara mengenal dan mengatur Hak Ekonomi, yang 

meliputi jenis hak: 

1. Hak reproduksi (reproduction right), yaitu hak untuk menggandakan 

ciptaan 

2. Hak adaptasi (adaptation right), yaitu haknuntuk mengadakan  adaptasi 

hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan dari satu bahasa ke 

bahasa lain 

3. Hak distribusi (distribution right), yaitu hak untuk menyebarkan kepada 

masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan 

4. Hak pertunjukan (performance right), yaitu hak untuk mengungkapkan 

karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh 

pemusik,dramawan, seniman, peragawati 

5. Hak penyiaran (broadcasting right), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan 

melalui transmisi ulang 

6. Hak progam kabel (cablecasting right), yaitu hak untuk menyiarkan 

ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televisi melalui kabel kepada 

televisi pelanggan, yang bersifat komersial 

                                                 
8 Abdulkadir M, 1994 



7 
 

7. Droit de suite, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan 

8. Hak pinjam masyarakat (public lending right), yaitu hak pencipta atas 

pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam 

oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam Public 

Lending Right Act 1979, The Public Landing Scheme 19829. 

Semua hak-hak diatas kecuali hak pinjam masyarakat, sudah 

ditampung pengaturannya dalam UUHC Tahun 2002 dan Konvensi Berne. 

Pengertian Hak Ekonomi diatas semakin diperluas dengan diperkenalkannya 

Hak Sewa (rental rights), dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta 

(neighbouring rights). Hak sewa adalah hak pencipta untuk memberi izin atau 

melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut 

untuk kepentingan yang bersifat komersial. Sedangkan neighbouring rights 

adalah hak yang diberikan kepada pihak yang telah membuat Hak Cipta itu 

dapat dimanfaatkan masyarakat. Terdapat tiga subyek hak ini, yaitu: 

1. Pelaku pertunjukkan seperti: artis, penyanyi 

2. Produser rekaman suara terhadap rekaman suaranya. 

3. Lembaga penyiaran terhadap program siaran radio atau televisinya10. 

Bagaimanapun, kelahiran suatu karya cipta telah melibatkan tenaga, 

waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga tidak 

berlebihan apabila pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari pihak lain 

yang ingin menggunakan hasil ciptaannya tersebut, terlebih ciptaanya 

dilindungi oleh undang-undang, yang dalam hal ini adalah UUHC tahun 2002. 

                                                 
9 Muhammad Djumhana, Op. Cit, hal 52-57. 
10 Sanusi, Op. Cit. hal 5-6 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting untuk  

dilakukan oleh peneliti, sebab dengan adanya perumusan masalah  

penelitian dapat difokuskan pada suatu permasalahan pokok untuk 

mendapatkan gambaran yang terarah serta agar dapat mempermudah  

dalam membahas suatu permasalahan sehingga sasaran dan tujuan tercapai. 

Adapun yang dapat dirumuskan sebagai suatu permasalahan pada penelitian 

ini, yaitu: 

1. Bagaimana pola penerapan Hak Eksploitasi Pada Pencipta Musik (Studi 

Penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya Cipta Musik) di PT. 

MUSIKITA Surakarta?  

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui Hak Eksploitasi Pada Pencipta 

Musik (Studi Penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya Cipta Musik) di 

PT. MUSIKITA Surakarta? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan penelitian 

  Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga 

dengan tujuan yang jelas tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang 

dihadapi, berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Hak Eksploitasi Pada Pencipta Musik (Studi 

Penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya Cipta Musik) 
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2. Manfaat penelitian 

 Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan  

ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat 

pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukan  

nilai dan kualitas dari peneliti tersebut, mannfaat dari peneliti ini  

adalah : 

a. Untuk memberikan suatu pemahaman mengenai Hak Eksploitasi Pada 

Pencipta Musik (Studi Penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya 

Cipta Musik) di Surakarta 

b. Agar semakin banyak masyarakat yang memahami tentang Hak 

Eksploitasi Pada Pencipta Musik (Studi Penerapan Hak Ekonomi Pada 

Suatu Karya Cipta Musik) di Surakarta, yang pada akhirnya diharapkan 

akan meningkatkan hasrat dan kemauan mencipta tanpa ada rasa 

kekhawatiran atas karya ciptanya. 

 

D. METODE PENELITIAN 

 Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan 

suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, 

tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, 

maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata 

cara untuk memecahakan masalah yang dihadapi dalam melakukan 

penelitian.11 

                                                 
11 Soerjono Soekamto, Pengantar Penilitian Hukum,UI Press. Jakarta, 1981, Hal.6 
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 Penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana 

dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.12 

 

1. Metode Pendekatan 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

pendekatan yuridis normatif dan perbandingan. Yuridis normative  

berarti penulisan berdasar pada peraturan-peraturan mengenai  

Hak Cipta, pengaturan tentang Hak Eksploitasi Pada Pencipta Musik  

(Studi Penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya Cipta Musik) di 

Indonesia khususnya di Surakarta dan pengaturan-pengaturan 

internasional. 

 Penulis juga melakukan metode penelitian lapangan untuk lebih 

memperjelas tentang perlindungan Hak Eksploitasi Pada Pencipta Musik 

(Studi Penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya Cipta Musik) juga 

kendala-kendala yang terjadi dalam prakteknya. Pendekatan yuridis juga 

bertujuan untuk inventarisasi hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi 

perturan yang bersifat vertikal atau horizontal. 

 Pada taraf sinkronisasi ditujukan pada berbagai peraturan secara 

vertikal yaitu antaran peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih 

tinggi atau peraturan yang berlainan bidangnya. Inventarisasi hukum pada 

penelitian ini berkaitan dengan semua peraturan yang berhubungan dengan 

                                                 
12 Soetrisno Hadi, Metode research Jilid I, Yogyakarta:Andi, 2000, Hal 4. 
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Hak Eksploitasi Pada Pencipta Musik (Studi Penerapan Hak Ekonomi 

Pada Suatu Karya Cipta Musik)  

 Taraf sinkronisasi menyangkut pengaturan tentang hak cipta 

dengan peraturan-peraturan lain yang berhubungan pada khususnya yang 

diatur pada kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang 

Hak Cipta. 

2. Spesifikasi Penelitian 

 Spesifikasi penilitian dalam skripsi ini termasuk deskriptitf analitis, 

artinya memberikan gambaran dan memaparkan objek penelitian 

berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis, sistematis berdasarkan 

kaidah normatif terhadap Hak Eksploitasi Pada Pencipta Musik (Studi 

Penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya Cipta musik) di Indonesia 

khususnya di Surakarta untuk kemudian di analisis berdasarkan data yang 

berkaitan permasalahan diatas, sehingga dapat diambil kesimpulan yang 

berlaku secara khusus. 

3. Teknis Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data 

primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan 

lapangan yaitu : 

a. Studi kepustakaan Alat yang dipergunakan untuk memperoleh data 

yaitu dari studi dokumenter atau kearsipan sehingga didapat data 

sekunder yang berupa : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 jo UU No.12 Tahun 
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1997 jo UU No.7 Tahun 1987 jo UU No.6 Tahun 1982 Serta Perturan-

peraturan dan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan  penelitian. 

b. Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh untuk membantu menganalisis 

dan memahami bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-

undang, Buku-buku hasil karya para sarjana, hasil penelitian, jurnal 

dan malalah serta hasil seminar dan kegiatan ilmiah website-website 

internet yang berkaitan dengan permasalahan hak ekonomi pada suatu 

karya musik 

c. Bahan hukum tersier yaitu : bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum dan 

kamus lain yang berkaiatan dengan permasalahan. 

d. Studi lapangan yaitu : pengumpulan data yang dilakukan dengan 

wawancara, hal ini bertujuan menambah referensi untuk mendukung 

dalam pembuatan skripsi ini. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 4 ( empat ) 

bagian yang tersusun dalam bab-bab yang yang mana satu sama lain saling 

berkaitan, dan disetiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan 

gambaran mengenai skripsi ini, maka penulisan akan memberikan gambaran 

secara garis besarnya sebagai berikut : 

 




