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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), terutama teknologi 

informasi yang sangat pesat dewasa ini ternyata mampu menembus batas-batas 

negara yang paling dirahasiakan. Menurut Teguh Sulistia “ manusia modern 

adalah setiap orang yang cenderung pada kemajuan dengan berkembangnya 

budaya teknologi (technology of culture)”. 1 

Kini tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan oleh seseorang atau 

suatu negara dengan maksud tertentu guna meraih keuntungan dengan cara-cara 

tidak terhormat yang merugikan orang atau negara lain melalui hasil ciptaan yang 

dilindungi oleh perangkat hukum. Perkembangan iptek lambat laun akan mampu 

mengungkapkan adanya kecurangan yang terjadi selama ini terhadap ciptaan yang 

bernilai ekonomis.  

Berkembangnya paradigma baru pada perlindungan atas hak kekayaan 

intelektual, maka perbuatan seperti membajak, meniru, memalsukan ataupun 

mengakui sebagai hasil ciptaan sendiri atas hak cipta orang lain atau pemegang 

izin dari ciptaan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam 

dengan sanksi hukum. Perbuatan demikian amat merugikan bagi masa depan 
                                                 
1 Teguh Sulistya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta.V Buletin STT No.2289. Vol. 

VIII No.14 Tahun 2005buletinlitbang@dephan.go.id 
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perkembangan iptek dan kepentingan para pencipta yang telah berusaha dengan 

susah payah guna tercipta suatu penemuan baru untuk kemaslahatan umat 

manusia. Perkembangan ini menyebabkan semua sektor kehidupan seperti 

ekonomi, hukum dan budaya perlu pula berpacu dengan waktu untuk mengejar 

ketinggalannya dalam era persaingan global yang kini semakin diskriminatif, 

komparatif dan kompetitif. Persaingan usaha dalam perkembangan masyarakat 

modern merupakan hal yang wajar menuju masa depan yang lebih baik. 

Keberadaan hak cipta sebagai hak ekslusif bagi para penciptanya harus 

dapat dihormati dan dihargai. Penemuan baru oleh peneliti atau pencipta bukan 

pekerjaan dalam waktu singkat, ia membutuhkan waktu lama dan biaya besar 

sehingga wajar hasil cipta tersebut harus dilindungi. Hasil ciptaan tersebut bahkan 

dapat digunakan untuk tujuan komersial dalam kegiatan bisnis yang amat 

menguntungkan. 

John Naisbitt dan Patricia Aburdene telah meramalkan bahwa suatu saat 

nanti dunia yang dihuni manusia ini akan berubah menjadi suatu perkampungan 

global (global village) dengan pola satu sistem perekonomian atau single 

economy system berdasarkan permintaan/mekanisme pasar dan persaingan bebas.2 

Mereka yang mampu survive adalah orang atau para pengusaha yang 

dapat menghasilkan “produk” dengan kualitas tinggi dan harga bersaing. Artinya, 

manusia yang berkualitas dalam era ini adalah mereka yang dianggap memiliki 

                                                 
2 Naisbitt, John, dan Patricia Aburdene, 1990, Megatrend 2000, William Marrow & Co, Inc, New 

York. 
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produk dengan “nilai jual” yang dapat diandalkan pada persaingan global, baik di 

pasar nasional, regional maupun internasional dengan berlakunya pasar bebas 

(free market) dalam perdagangan internasional. 

Dalam waktu satu dekade terakhir ini, telah banyak perubahan-perubahan 
terjadi mengenai hukum hak cipta Indonesia. Pelbagai penyesuaian 
dengan perjanjian Internasional khususnya yang berkenaan dengan aspek-
aspek yang berkaitan dengan perdagangan HaKI (Trips), pelaksanaannya 
telah dilakukan dengan Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 dan 
telah diundangkan 29 Juli 2002 dan mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal 
pengundangannya.3 
 

Berdasarkan pandangan di atas maka terlintas pemikiran mengenai: apa 

yang akan terjadi di dunia jika tidak diberikan penghargaan terhadap karya-karya 

tulis dan ciptaan-ciptaan lain dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Suatu 

ciptaan dapat memberi nilai ekonomis bagi para pencipta dan pemegang izin 

melalui kegiatan ekonomi, yakni penjualannya ke pasar. Upaya menghasilkan 

suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, nspirasi, pemikiran dana dan kerja 

keras sehingga wajar hasil karya para pencipta itu harus dilindungi dari setiap 

bentuk pelanggaran hak cipta yang sangat merugikan para pencipta. Sebaliknya, 

dalam batas-batas tertentu pada ketentuan undang-undang hak cipta, hasil ciptaan 

seseorang dapat dibenarkan diambil orang lain dengan izin atau tanpa izin pemilik 

yang bersangkutan tanpa perlu takut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum 

terhadap hak cipta. 

                                                 
3 Lindsey, Tim at all. Hak Kekayaan Intelektual. PT. Alumni. Bandung.2002 
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Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan suatu sistem hukum 

yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut. Pertama, subyek perlindungan. 

Subyek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak cipta, aparat 

penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum. Kedua, obyek 

perlindungan. Obyek yang dimaksud adalah semua jenis hak cipta yang diatur 

dalam undang-undang. Ketiga, pendaftaran perlindungan. Hak cipta yang 

dilindungi hanya yang sudah terdaftar dan dibuktikan pula dengan adanya 

sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain. Keempat, 

jangka waktu. Jangka waktu adalah adanya hak cipta dilindungi oleh undang-

undang hak cipta, yakni selama hidup ditambah 50 tahun setelah pencipta 

meninggal dunia. Kelima, tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti terjadi 

pelanggaran hak cipta, maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata 

maupun pidana. 

Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa 

kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang meliputi perlindungan 

terhadap buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau 

musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan 

pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, 

sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain 

dari hasil pengalihwujudan 
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Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU itu, penulis 

mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas lagu atau musik, mengingat 

maraknya pelanggaran yang terjadi. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia 

internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta musik dan  

lagu tersebut. Sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat 

(USTR atau United States Trade Representative) sebelum tahun 2000, Indonesia 

merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam kategori Priority 

Watch List (pada peringkat ini pelanggaran atas HKI tergolong berat sehingga 

Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap 

pelanggaran HKI di suatu negara mitra dagangnya). 4 

Permasalahan yang sering muncul adalah sejauh mana ruang lingkup 

perlindungan hukum terhadap pencipta musik atau lagu atas ciptaannya. Hal 

inilah yang belum dapat dipahami oleh seluruh anggota masyarakat khususnya 

para pengguna ciptaan (user).  

Dalam UU No 19 Tahun 2002 telah diatur perlindungan hukum terhadap 

pemegang hak cipta atas lagu atau musik baik secara perdata maupun secara 

pidana. Perlindungan hukum dimaksud diberikan kepada pemegang hak cipta 

musik atau lagu atas perbuatan pihak lain yang dengan tanpa hak mengumumkan 

atau memperbanyak ciptaan musik atau lagu. Perbuatan pengumuman ini sendiri 

adalah pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu  

                                                 
4 Hulman Panjaitan. Pemahaman Hak Cipta Rendah, Pembajakan Lagu Marak suarapembaharuan.com 
1 Juni 2004 
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ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau 

melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar 

atau dilihat orang lain, Sedangkan perbuatan yang dikategorikan sebagai 

perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan 

maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang 

sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau 

temporer.  

Menurut Undang-undang No. 19, pasal 12 ayat (1) huruf d tahun 2002 

tentang ciptaan yang dilindungi menyebutkan bahwa lagu atau musik atau tanpa 

teks dan pasal 28 ayat (1) bahwa ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana 

produksi berteknologi tinggi khususnya dibidang cakra, optic (optical disk) wajib 

memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan 

oleh instansi yang  berwenang.5 

Undang-undang No. 19 tahun 2002, tentang hak-hak terkait pasal 49 ayat 

(1) dan (2). Ayat 1 pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau 

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau 

menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukan. Ayat (2) produser 

rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang 

                                                 
5 Sentosa Sembiring. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-

Undangan..YRAMA WIDYA. Bandung. 2002. Halaman 539. 
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pihak lain yang tanpa persetujuan memperbanyak dan atau menyewakan rekaman 

suara atau rekaman bunyi.6 

Untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta sesuai 

dengan undang-undang, maka setiap penerima lisensi (user) diwajibkan 

membayar royalti, hanya saja besarnya yang perlu disepakati 

Dari sisi pidana, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta (musik 

atau lagu) diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2002 yang 

menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) 

dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu 

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 atau pidana penjara paling lama 

7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Selanjutnya dalam Ayat (2) 

ditentukan bahwa barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 

mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil 

pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp 500.000.000. Perbuatan pidana yang dilanggar dalam pasal tersebut 

adalah pelanggaran atas hak eksklusif .7 

Ancaman hukuman minimum dan bersifat kumulatif, yang diatur dan 

ditentukan di dalamnya, merupakan kemajuan UU itu. Artinya, hakim dalam 

                                                 
6 Ibid Halaman 544. 
7 Ibid Halaman 549 
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menjatuhkan putusan pidana terikat kepada adanya ancaman hukuman minimal 

dan dapat menjatuhkan hukuman penjara sekaligus dengan hukuman denda.  

Atas pelanggaran hak eksklusif seorang pencipta sebagaimana diuraikan 

di atas, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi melalui 

Pengadilan Niaga dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau 

hasil dari pelanggaran itu. Di samping itu pemegang hak cipta berhak minta ke 

Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian 

penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak atas musik atau lagu tersebut. 

Sebelum putusan akhir, dalam putusan sela hakim Pengadilan Niaga dapat 

memutuskan dan memerintahkan agar pelanggar menghentikan pengumuman dan 

atau perbanyakan ciptaan atau barang lain yang merupakan hasil pelanggaran hak 

cipta (musik atau lagu) tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian 

yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar.  

Dalam masyarakat Indonesia, hukum yang mengatur juga mencerminkan 

masa peralihan yang digambarkan sebagai wajah hukum yang berpijak pada dua 

kaki sedang melangkah pada corak hukum moderen sementara kaki yang lain 

masih menapak pada hukum tradisional. Demikian halnya dengan hukum yang 

mengatur masalah hak cipta, meskipun secara normatif tidak banyak mengandung 

masalah untuk diberlakukan di Indonesia, akan tetapi secara kultural akan banyak 

mengalami problem dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh dasar filosofi 

yang melatar belakangi masyarakat hukum itu berbeda. Hak cipta muncul di 

negara-negara barat bersamaan dengan munculnya masyarakat yang lebih 
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mengedepankan kepentingan atau hak-hak individu (private rights) dengan watak 

kapitalistik, sementara masyarakat Indonesia dengan corak ketimuran lebih 

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (komunal). Hal ini berakibat pada 

pemikiran bahwa jika mereka berkarya dan hasil karyanya bermanfaat bagi Orang 

banyak, mereka akan merasa bangga dan tidak begitu mempermasalahkan apabila 

ternyata orang lain menirunya, bahkan merasa telah diuntungkan karena hasil 

karyanya telah disebar luaskan dan dikenal oleh banyak orang. 

Dari uraian di atas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian 

dengan judul : “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN LAGU 

POP DALAM NEGERI DARI TINDAKAN PELANGGARAN HAK CIPTA 

PADA AREA PERDAGANGAN HAND PHONE ALFA PABELAN 

KARTASURA”. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Seperti yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah, 

bahwa upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, nspirasi, 

pemikiran dana dan kerja keras sehingga wajar hasil karya para pencipta itu harus 

dilindungi perlindungan hak cipta. Dengan demikian, tentunya masih banyak 

masalah yang patut diketengahkan akan tetapi mengingat keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis 

hanya akan membetasi mengenai: perlindungan hukum terhadap ciptaan ringtone 

lagu pop dalam negeri dari tindakan pelanggaran hak cipta Indonesia 
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C. Perumusan Masalah 

Penelitian ini agar dapat terarah dalam setiap tahap, maka harus 

dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana profil ciptaan lagu pop dalam negeri yang dibuat dalam bentuk 

ring tone di area Perdagangan Hand Phone Alfa Pabelan Kartasura? 

2. Bagaimana kesadaran terhadap pengguna lagu pop dalam negeri yang dibuat 

dalam bentuk ring tone yang beredar di area Perdagangan Hand Phone Alfa 

Pabelan Kartasura?  

 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian merupakan syarat yang harus dilakukan mahasiswa. Hal ini 

sangat bermanfaat bagi mahasiswa, karena mahasiswa dapat mengkaji fenomena-

fenomena yang ada dalam lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuannya yang pada gilirannya dapat menghasilkan sarjana yang sesuai 

dengan tuntutan dunia global. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian itu antara lain : 

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum terhadap ciptaan ringtone lagu 

pop dalam negeri pada area Perdagangan Hand Phone Alfa Pabelan Kartasura. 
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2. Untuk mengetahui pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran ciptaan 

ringtone lagu pop dalam negeri  

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi 

penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hak 

cipta; 

b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian 

yang dilakukan selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada 

masyarakat luas tentang informasi mengenai perlindungan dan sanksi 

terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia; 

b. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan 

masyarakat pada umumnya tentang perlindungan dan sanksi terhadap 

pelanggaran hak cipta di Indonesia. 
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G. Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode non doetrinal karena dalam penelitian ini 

hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang 

mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-

lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu 

dalam masyarakat.8 Sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari perilaku 

sosial  sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam aksi dan interaksi antar 

mereka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penggolongan jenis-jenis penelitian tergantung pada pedoman dari segi mana 

penggolongan itu ditinjau. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk 

penelitian kuantitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu penelitian yang 

langsung bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang  

pelanggaran penggunaan lagu pop yang dijadikan Ring Tone Handphone di 

pusat perbelanjaan Alfa Kartasura. 

2. Metode Pendekatan 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis.9 Dalam perspektif yuridis di maksudkan untuk menjelaskan dan 

memahami makna dari legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek hukum 

                                                 
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetaka Ketiga. Jakarta: UI Press, 1986, Hal. 15 
9 Mochtar Kusumaatmaja dan Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Akhir Abad 20. Bandung: 

Alumni. 1994. Hal.24 
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yang mengatur tentang pelanggaran penggunaan lagu pop yang dijadikan 

Ring Tone Handphone. Sedangkan dalam perspektif empiris dimaksudkan 

untuk mengetahui tentang keadaan yang sebenar-benarnya yang ditemukan di 

lokasi penelitian yaitu tentang pelanggaran penggunaan lagu pop yang 

dijadikan Ring Tone Handphone di pusat perbelanjaan Alfa Kartasura. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penelitian ini dilakukan di 

pusat perbelanjaan Alfa Kartasura 

4. Sumber Data 

Data yang nantinya diharapkan dapat diperoleh di lokasi penelitian maupun di 

luar penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari 

pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti secara langsung, Data 

primer ini diperoleh dari penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan 

pembagian angket kepada pedagang di area perdagangan Hand Phone Alfa 

Pabelan Kartasura. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer yang 

diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan 

mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam skripsi ini. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang obyektif dalam penelitian ini, maka 

pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan. Teknik 

pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1) Interview/Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan 

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam 

proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang 

berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau 

interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi 

atau informan (responden).10 Responden atau informan harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Memahami dan menguasai pokok permasalahan secara 

keseluruhan. 

b) Terlibat dalam kegiatan yang diteliti. 

c) Mempunyai waktu yang memadai untuk diminta keterangannya. 

 

                                                 
10 Soemitro Romi H. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. 

Hal.71 
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2) Observasi/Pengamatan 

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti 

akan melakukan pengamatan terhadap kenyataan hukum dalam 

praktek di lapangan. 

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

menghimpun data dari berbagai literatur baik di perpustakaan maupun di 

tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku tetapi 

juga bahan-bahan dokumentasi serta artikel-artikel yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti 

6. Metode Analisa Data 

Studi penelitian ini dengan menggunakan metode analisa data kualitatif yang 

mana proses penganalisaan data tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, 

yaitu: 

a. Data yang diperoleh diproses dan dilakukan penyusunan data dalam 

satuan-satuan tertentu. 

b. Analisa Taksonomis (Taxonomic Analysis) 

Yaitu suatu analisa dimana fokus penelitian ditetapkan terbatas pada 

dominan tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau 

menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi sasaran semula penelitian.  

Domain-domain dalam penelitian ini adalah berasal dari cara 

informan berbicara tentang masalah perlindungan hukum terhadap ciptaan 
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lagu pop dalam negeri dari tindakan pelanggaran hak cipta yang dipilih 

untuk diteliti secara lebih mendalam lagi merupakan fokus studi yang 

perlu dilacak secara lebih rinci dan mendalam struktur internalnya masing-

masing domain, penyelesaiannya dengan analisis taksonomis. Pada 

analisis taksonomis, peneliti tidak hanya terhenti untuk mengetahui 

sejumlah kategori yang tercakup pada domain, tetapi juga melacak 

kemungkinan sub-sub yang mungkin tercakup pada masing-masing 

kategori dalam domain termasuk juga yang tercakup pada suatu sub-sub 

dan begitu seterusnya semakin terperinci. 

c. Analisis Komponensial (Componential Analysis) 

Analisis komponensial ini baru akan dilakukan setelah peneliti 

memiliki cukup banyak fakta, informasi dari hasil wawancara dan atau 

observasi yang melacak kontras-kontras diantara warga satu domain. 

Kontras-kontras tersebut oleh peneliti dipikirkan atau dicarikan dimensi-

dimensi yang bisa mewadahinya. Kontras-kontras yang dimasukkan ke 

dalam lembaran kerja analisis komponensial tersebut masih perlu dicek 

kembali guna memastikan apakah terpenuhi secara memadai ataukah 

belum. Hasil pengecekan tersebut barangkali tanpa menimbulkan 

perubahan apapun, tetapi mungkin juga diperlukan penambahan tertentu. 

d. Penafsiran Data  

Tahap ini merupakan tahap dimana teori-teori yang akan ada 

diterapkan di dalam suatu data sehingga akan terjadi diskusi antara data di 
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satu pihak dan teori di pihak lain yang pada akhirnya diharapkan akan 

ditemukan beberapa asumsi yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung 

toeri-teori yang sudah ada. 

 
H. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan di dalan memahami isi dan tujuan dari penelitian, 

maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi secara 

keseluruhan.  

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah; 

B. Pembatasan Masalah; 

C. Perumusan Masalah; 

D. Tujuan Penelitian; 

E. Manfaat Penelitian; 

F. Metode Penelitian;  

G. Sistematika Skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hak Cipta 

a. Pengertian Hak Cipta 

b. Lingkup Hak Cipta 

c. Perlindungan Hukum tentang Hak Cipta 
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B. Tinjauan Tentang Pelanggaran Hak Cipta  

a. Pelanggaran Hak Cipta 

b. Macam dan Motif Pelanggaran Hak Cipta 

C. Ringtone 

a. Pengertian Software 

b. Perlindungan Software  

c. Pengertian Ringtone 

d. Cara Pengalihan Lagu Menjadi Ring Tone 

D. Kesadaran Hukum  

a. Pengertian Kesadaran Hukum 

b. Indikator Kesadaran Hukum  

c. Norma  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

B. Profil ciptaan lagu pop dalam negeri yang dibuat dalam bentuk ring 

tone di area Perdagangan Hand Phone Alfa Pabelan Kartasura  

C. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelanggaran Hak Cipta 

Dalam Bentuk Pembajakan Ringtone di Alfa Pabelan 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan; 

B. Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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