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PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE 
PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS  

DALAM MEDIA INTERNET 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penerapan hak cipta atas lagu 
didalam media internet, (2) perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah 
kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta 
di dunia maya, dan (3) pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu 
gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Penelitian ini 
merupakan penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data melalui 
wawancara. Teknis analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hak cipta atas lagu di media 
internet. Saat ini,  pelanggaran hak cipta banyak dilakukan di media internet 
sebagai konsekuensi logis dari adanya penemuan baru di bidang teknologi 
perekaman dan penyimpanan, seperti memory card atau flash disk. Kemajuan 
teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna untuk merekam atau 
menggandakan suatu ciptaan dalam jumlah besar yang tampil di media internet 
dengan mudah dan biaya murah bahkan gratis, dengan demikian hal tersebut tidak 
sesuai dengan pasal 9 ayat (3) UUHC nomer 28 tahun 2014: Setiap Orang yang 
tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan 
dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. (2) Perlindungan hukum yang 
diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan 
dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan 
pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak 
mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi 
baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting 
mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai 
hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat 
dilaksanakan dengan baik serta saat ini pemerintah telah Membentuk lembaga 
baru non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). (3) 
Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyedia situs download lagu gratis 
tidak sesuai dengan undang-undang. Penyedia situs ilegal bahkan mengelak akan 
keberadaan mereka sebagai situs ilegal dengan jalan memposisikan dirinya 
sebagai situs pencari lagu yang tidak meng-upload lagu dalam situs tersebut 
melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti Google dan Ymail. 
 
Kata Kunci: perlindungan hukum, pencipta lagu, website, download lagu gratis 
 

Abstract 

This study aims to know(1) application of copyright to songs in internet media, (2) 
legal protection granted by the Government to copyright holders of songs in 
overcoming acts of copyright infringement in cyberspace, and (3) accountability 
of the service provider of free downloadable songs against copyright infringement 
through internet media. This research is juridical empiric research. Methods of 
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data collection through interviews. Technical data analysis is done qualitative 
descriptively. The results showed that: (1) Applying copyright to songs in internet 
media. Currently, copyright infringement is mostly done in the internet media as a 
logical consequence of new inventions in the field of recording and storage 
technologies, such as memory cards or flashdisks. The advancement of storage 
technology has made it easier for users to record or duplicate a large number of 
creations that appear on the internet media with ease and even cheap cost, thus it 
is inconsistent with Article 9 paragraph (3) UUHC number 28 of 2014: Any 
Person without the permission of the Creator or the Copyright Holder is 
prohibited from performing the Duplication and / or Commercial Use of Works. 
(2) Legal protection provided by the government to the songwriter or rights 
holder is currently done in two ways, the first is the blocking of sites that are 
considered to infringe copyright even though it does not run maximally and does 
not reduce the occurrence of violations, and the second is to socialize both the 
songwriters or the right holders about the importance of registering the creation, 
as well as to the community about the culture of appreciating the work of the 
nation's children so that law enforcement of intellectual property rights can be 
implemented well and now the government has formed a new non-ministerial 
institution called Creative Economy Agency (Bekraf). (3) The accountability made 
by a free download site providers is incompatible with the law. Illegal site 
providers even dodge their existence as illegal sites by positioning themselves as a 
song search site that does not upload songs on the site but rather likens its site to 
search sites like Google and Ymail. 
 
Keywords: legal protection, songwriter, website, free song download 
 
1. PENDAHULUAN 

Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini illegal 

downloading, saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarenakan langkah 

pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa download 

lagu secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. 

Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh 

pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah illegal 

downloading ini. Sehingga, hal ini lah yang membuat para musisi sangat gerah 

terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan bahkan menganggap tidak 

menghargai hasil karya cipta anak bangsa.  

Begitu pula masyarkat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya 

menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak melakukan pelanggaran-

pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya 

bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga terhadap bangsa dan Negara.  
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Didalam Undang-Undang Hak Cipta telah di jelaskan bahwa lagu dan 

musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang hak 

cipta1. Banyaknya situs-situs musik illegal di internet menjadi suatu tantangan 

yang sangat besar dalam menegakkan perlawanan terhadap pelanggaran hak cipta. 

Dengan hanya bermodalkan komputer ataupun perangkat sejenisnya dan akses 

internet kita sudah bisa mendapatkan suatu karya cipta (lagu dan musik) tanpa 

mengeluarkan biaya apapun. Secara tidak langsung tidak adanya suatu 

keuntungan yang akan dinikmati oleh pencipta ataupun si pemegang cipta. Hal ini 

sudah menjadi hal yang sangat lazim dan lumrah untuk pada saat ini. Walaupun 

hak-hak pelaku dapat diterima sebagai hak yang tidak sejajar dengan hak 

pencipta, adalah tidak adil jika hak-hak mereka itu tidak mendapat perlindungan 

sama sekali.2 

Tidak hanya dalam UUHC tetapi juga dalam UU ITE juga mengatur 

beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, di 

antaranya terdapat sejumlah sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran 

hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah denda tertentu. Namun, 

pada kenyataannya, pemberlakuan UU tidak dijalankan, melainkan mengambil 

langkah sendiri tanpa melalui jalur hukum. Sejalan dengan hal di atas, dimana 

dalam penanganannya tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, 

maka penulis merasa perlu melakukan penelitian hukum dengan judul 

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE 

PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA 

INTERNET. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) penerapan hak cipta 

atas lagu didalam media internet, (2) perlindungan hukum yang diberikan 

Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan 

pelanggaran hak cipta di dunia maya, dan (3) pertanggungjawaban pihak penyedia 

jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. 

                                                             

1 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
2 Otto Hasibuan, 2008 , Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring 
Rights, dan Collecting Society, Bandung : P.T. Alumni, hal.3. 
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2. METODE 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian 

hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif 

secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.3 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis 

yang berbentuk studi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara terhadap pakar hak cipta, pakar IT, penyedia situs download 

gratis, dan pengguna karya cipta lagu. Data sekunder, yaitu data atau informasi 

yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder, antara lain 

mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud 

laporan, dan sebagainya. 

Teknik dan pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis untuk 

memperoleh data dan informasi adalah dengan wawancara secara langsung 

dengan pakar hak cipta, pakar IT, penyedia situs download gratis, dan pengguna 

karya cipta lagu. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder 

akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Penerapan Hak Cipta Atas Lagu didalam Media Internet 

Saat ini, pelanggaran hak cipta banyak dilakukan di media internet sebagai 

konsekuensi logis dari adanya penemuan baru di bidang teknologi perekaman dan 

penyimpanan, seperti memory card atau flash disk. Kemajuan teknologi 

penyimpanan telah mempermudah pengguna untuk merekam atau mengopi suatu 

ciptaan dalam jumlah besar yang tampil di media internet dengan mudah dan 

biaya murah bahkan gratis. 

Menyadari akan pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta demi 

menumbuhkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui 

peraturan perundang-undangannya di bidang Hak Cipta demi menyesuaikan diri 

                                                             

3  Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
hal. 134. 
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dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun 

di bidang teknologi. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang 

Nomor 24 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2002.4 

Namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka 

perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang 

maksimal. Ini dikarenakan dalam realitasnya, berbagai macam bentuk 

pelanggaran yang dilakukan baik berupa pembajakan terhadap karya cipta, 

mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa 

seizin penciptanya ataupun pemegang Hak Ciptanya masih menggejala dan 

seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan 

dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.5 

Menurut Wendi salah satu jurnalis senior majalah Rolling Stone Indonesia 

sekaligus pengamat musik modern setidaknya ada beberapa faktor penyebab 

meningkatnya kegiatan pembajakan Hak Cipta lagu atau musik beserta 

dampaknya di Indonesia :6 

3.1.1 Kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat terhadap perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya mengenai Hak Cipta lagu 

atau musik. Untuk itu, sangat diperlukan sekali sosialisasi akan pentingnya 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama di bidang lagu atau musik bagi 

masyarakat. 

3.1.2 Faktor ekonomi masyarakat Indonesia sendiri yang cenderung lebih 

memilih membeli lagu atau musik bajakan yang harganya relatif lebih 

murah atau bahkan gratis dibandingkan dengan lagu atau musik original/ 

aslinya. Sikap masyarakat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para 

pelaku pembajakan Hak Cipta khususnya di bidang lagu atau musik untuk 

melakukan pembajakan Hak Cipta demi meraup keuntungan yang besar, 

                                                             

4 Hasil wawancara dengan Roni Setyawan selaku pembicara workshop di Badan Ekonomi Kreatif 
pada tanggal 3 Maret 2017, pkl 14.00 WIB 
5 Hasil wawancara dengan Roni Setyawan selaku pembicara workshop di Badan Ekonomi Kreatif 
pada tanggal 3 Maret 2017, pkl 14.00 WIB 
6 Hasil wawancara Wendi, jurnalis Senior Majalah Rolling Stone pada tanggal 27 Mei 2017, pkl 
15.00 WIB 
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tanpa harus bersusah payah memikirkan nasib para pencipta yang sudah 

bersusah payah untuk menciptakan suatu karya tersebut. 

3.1.3 Sikap masyarakat yang cenderung berprasangka buruk terhadap 

penegakkan hukum Hak Cipta, umumnya penegakkan hukum di Indonesia 

yang terkesan mengecewakan misalnya para koruptor yang bisa keluar 

masuk penjara, para koruptor yang memiliki fasilitas lebih di penjara, para 

koruptor dengan hukuman yang ringan, dll. Inilah yang menyebabkan 

lahirnya sikap semacam ketidak pedulian terhadap pelanggaran yang 

terjadi dikarenakan penegakkan hukumnya yang sudah terkesan 

mengecewakan. 

3.1.4 Kemajuan teknologi ternyata membawa dampak baik dan buruk dalam 

penegakkan hukum Hak Cipta. Dampak baiknya adalah seiring dengan 

kemajuan teknologi terutama internet, kita dapat belanja lagu atau musik 

yang original/asli di toko-toko musik online, sedangkan dampak buruknya 

adalah semakin tersebarnya link-link download lagu atau musik ilegal di 

dunia maya serta semakin mudahnya pembajakan karya rekaman suara di 

dunia nyata berkat kemajuan teknologi yang merupakan pedang bermata 

dua ini.7 

3.1.5 Pembajakan Hak Cipta akibat daya beli yang rendah. Menurut Abdul Bari, 

mantan Dirjen HAKI Departemen Hukum dan HAM, banyaknya 

pembajakan terhadap hasil karya seseorang karena daya beli masyarakat 

masih rendah. Beliau mencontohkan peredaran Video Compact Disc 

bajakan di Indonesia sangat marak. Hal itu karena daya beli masyarakat 

rendah. Jika harus beli Video Compact Disc orisinil yang harganya 

puluhan ribu rupiah, masyarakat tidak mampu. Akibatnya, mereka 

memilih barang bajakan yang harganya sangat murah.8 

3.1.6 Kurangnya tindakan hukum yang serius bagi para pelaku tindak pidana 

atau para pembajak, sehingga jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut 

                                                             

7 Hasil wawancara Wendi, jurnalis Senior Majalah Rolling Stone pada tanggal 27 Mei 2017, pkl 
15.00 WIB. 
8 Hasil wawancara Wendi, jurnalis Senior Majalah Rolling Stone pada tanggal 27 Mei 2017, pkl 
15.00 WIB 
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maka akan menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal 

yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-

undang.9 

Untuk itu pihak yang berwenang mengawasi pelanggaran hak cipta 

hendaknya sudah mulai memikirkan jalan untuk mengawasi pelanggaran hak cipta 

yang akan dan telah terjadi di media internet. Sebagai pedoman untuk mengawasi 

pelanggaran hak cipta ini, pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan 

sebagai berikut:10 

3.1.1 Menyempurnakan undang-undang tentang hak cipta sehingga secara 

eksplisit mencantumkan perlindungan atas file yang ditempatkan di media 

internet. 

3.1.2 Memperlakukan pengiriman file lewat internet sebagai tindakan membuat 

copy. 

3.1.3 Mewajibkan setiap penyedia jasa internet untuk mengawasi pelanggaran 

hak cipta. 

3.1.4 Meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hak cipta melalui 

sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. 

Terdapat suatu pengakuan umum di Singapura, berdasarkan laporan yang 

diungkapkan oleh seorang pejabat Dewan Jaksa Agung: Teknologi bergerak 

dengan sangat cepat, jika menunggu agar pengadilan mengembangkan hukum 

yang bersifat umum, maka hal ini akan sangat terlambat. Oleh karena itu, nampak 

terlihat bahwa dalam pembuatan cyberlaw, campur tangan parlemen akan menjadi 

suatu cara di masa mendatang. Selain itu, pola pengembangan hukum di masa 

mendatang tampaknya dipersiapkan untuk mengikuti apa yang telah dinyatakan 

dalam "4 prinsip pedoman" yang diadopsi pada saat membuat draft Rancangan 

Undang-undang (Transaksi Elektronik), ini adalah kebutuhan untuk (a) dapat 

menyesuaikan dengan standar internasional dan model internasional agar dapat 

terintegrasi dalam kerangka kerja e-commerce global; (b) mencegah regulasi yang 

                                                             

9 Hasil wawancara Wendi, jurnalis Senior Majalah Rolling Stone pada tanggal 27 Mei 2017, pkl 
15.00 WIB 
10 Ibid., hlm. 18. 
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berlebihan; (c) agar menjadi fleksibel dan netral secara teknologi untuk 

beradaptasi dengan cepat pada lingkungan global yang mudah berubah; dan (d) 

untuk transparansi dan kemampuan untuk dapat diprediksikan dalam hukum.11 

The Secure Digital Music Initiative (SDMI) merupakan kelompok yang 

mempunyai tujuan untuk rr.elindungi pemutaran, penjualan dan pendistribusian 

musik digital. SDMI mencoba untuk mengendalikan pembajakan dengan 

menggunakan teknologi sebagai sarananya. SDMI mengembangkan kepuasan 

untuk suatu sistem yang dapat ditegakkan melalui pemutaran dan perekaman, 

untuk menghalangi ketidakberwenangan perbanyakan melalui penyaringan musik. 

Singkatnya, musik akan dilindungi dengan jenis teknologi tertentu (seperti digital 

watermarking). Peralatan yang memutar atau merekam musik akan disaring 

pertamakali oleh teknologi tersebut, dan telah melindungi klip musik. Klip musik 

hanya akan dapat diputar di bawah kondisi tertentu. Untuk mudahnya, dengan 

sistem ini, seseorang akan membeli suatu CD di studio rekaman yang berisi 

perlindungan musik. Seseorang akan dapat memutar CD yang tunduk pada CD 

SDMI Bagaimanapun jika seseorang mengambil sebuah lagu dari CD, yang 

dikompres ke dalam suatu bentuk MP3, dan menyediakan itu di internet. Mereka 

yang mendownload dan selanjutnya memutar MP3 tersebut akan mengalami 

gangguan pada peralatan sistem SDMI.12 

 
3.2  Perlindungan Hukum yang Diberikan Pemerintah Kepada Pemegang 

Hak Cipta Lagu dalam Mengatasi Tindakan Pelanggaran Hak Cipta di 

Dunia Maya 

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah diatur tentang Penegakan 

hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai tindak 

pidana hak cipta dan hak terkait. Demikian pula dalam Undang-Undang Hak 

Cipta telah diatur tentang tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam 

bentuk gugatan ke pengadilan niaga ataupun bentuk-bentuk tindakan hukum 

                                                             

11 Assafa Endeshaw, 2007, Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 51. 
12 Budi Agus Riswadi. 2009. Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di 
Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 71-72 
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lainnya yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta. 

Menurut Wendi salah satu jurnalis senior majalah Rolling Stone Indonesia 

mengatakan bahwa penanganan masalah ilegal downloading ini sebenarnya sudah 

sangat lama, berbagai cara telah dilakukan mulai dari pemblokiran beberapa situs 

sampai pada sosialisasi terhadap penghentian ilegal downloading, namun belum 

menuai hasil yang maksimal. Selain itu, sulitnya penanganan masalah ilegal 

downloading ini juga disebabkan karena budaya masyarakat Indonesia yang pada 

dasarnya memang menyukai segala sesuatu yang bersifat gratis.13 

Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah terhadap perlindungan 

hak cipta ini di antaranya : 

3.2.1 Membentuk lembaga baru non kementerian bernama Badan Ekonomi 

Kreatif (Bekraf). Badan ini bertanggung jawab terhadap perkembangan 

ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf bertugas membantu presiden dalam 

merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan 

di bidang ekonomi kreatif yang menyediakan berbagai fasilitas untuk para 

pelaku industri musik, salah satunya adalah perlindungan HKI. HKI ini 

juga berguna untuk menumpas pembajakan yang terjadi di era album fisik 

maupun digital. 

3.2.2 Menyelenggarakan seminar dan penyuluhan yang melibatkan para musisi 

di berbagai lokasi yang dianggap tepat. Lokasi penyuluhan merupakan 

lokasi yang dipenuhi oleh beberapa orang yang dianggap masih belum 

mengerti tentang berbagai hal yang terkait dengan hak cipta, wendi juga 

menambahkan lokasi tersebut meliputi sekolah-sekolah dan perguruan 

tinggi negeri maupun swasta karena menurut Wendi perlunya pendidikan 

akan menghargai karya orang lain sejak dini.14 

Pada dasarnya, Kementrian Komunikasi dan Informasi bisa menggunakan 

landasan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal ini 

untuk menghentikan domain yang mengandung pelanggaran Hak Cipta Musik. 

                                                             

13 Hasil wawancara Wendi, jurnalis Senior Majalah Rolling Stone pada tanggal 27 Mei 2017, pkl 
15.00 WIB 
14 Hasil wawancara Wendi, jurnalis Senior Majalah Rolling Stone pada tanggal 27 Mei 2017, pkl 
15.00 WIB. 
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Dengan melakukan langkah penghentian domain yang menyebarkan link-link 

pelanggaran Hak Cipta inilah maka jumlah pembajakan lagu-lagu yang 

didownload secara ilegal dari dunia maya bisa berkurang secara signifikan, karena 

sumber pembajakannya bisa segera ditutup. 

3.2.1 Perlindungan Hukum yang diberikan pemegang hak cipta kepada pencipta 

lagu di media internet. 

Pada saat ini para label hanya fokus bagaimana cara agar hasil karya 

artisnya ini dapat laku dipasaran seolah-olah  para label tidak memperdulikan hak 

bagi pencipta lagu entah itu hak ekonomi dan hak moral yang semestinya 

diberikan kemudian mengedepankan originalitas hasil ciptaan. Memang perlu 

berpromosi di media internet kita juga tidak dapat memungkiri kecanggihan 

tekhnologi saat ini sangatlah cepat tetapi disini kita harus pintar-pintar 

memanfaatkan media internet sebijaksana mungkin terutama untuk media promosi 

hasil sebuah karya ungkap wendi salah satu jurnalis senior majalah rolling stone 

indonesia.  

Menurut Wendi jurnalis majalah Rolling Stone mengatakan disinilah 

seharusnya peran pemerintah dalam membrantas pembajakan lagu di media 

internet dengan mengajak para industri rekaman besar untuk mengurangi promo 

di media internet dan mengingatkan jika membangun industri musik yang maju 

bukanlah dari sumber daya manusia tetapi dari industrinya yang harus dikelola 

dengan sangat profesional yang mengedepankan hak pencipta lagu dan 

melindungi sepenuhnya hasil karyanya bukan mengkomersilkan secra berlebihan 

hingga melupakan originalitas suatu karya ciptaan.15 

Kontrol dari pihak label selaku pemegang hak cipta harus maksimal 

dengan terus berusaha memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para 

pencipta lagu dan tidak hanya mengedepankan keuntungan saja, seperti di negara 

maju para label rekaman disana selalu melibatkan para pencipta lagu untuk ikut 

serta mempromosikan hasil karya yang dihasilkan tidak seperti di indonesia yang 

tidak pernah melibatkan para artisnya untuk sekedar berpromosi hasil karyanya 

dan selalu berlebihan dalam berpromosi di media internet dalam arti cuma 

                                                             

15 Hasil wawancara Wendi, jurnalis Senior Majalah Rolling Stone pada tanggal 27 Mei 2017, pkl 
15.00 WIB 
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mengambil cara yang instan untuk meraih keuntungan sesuai target tanpa pernah 

memberi kesempatan para musisi untuk ikut serta mengawasi hasil karyanya. 

 
3.2.2 Beralihnya para pencipta lagu untuk memutuskan keluar dari major label 

ke label independen. 

Banyaknya musisi yang memutuskan keluar dari major label dikarenakan 

mereka sudah tidak percaya lagi dengan manajemen label major yang tidak 

profesional dalam memerangi pembajakan lagu dan hanya mementingkan 

keuntungan semata tanpa pernah melibatkan musisi dalam berpromosi hasil 

karyanya, menurut Eros Sheilla On 7 sebagai musisi yang pada kesempatannya ia 

menyampaikan ketidak percayaan para musisi saat ini terhadap major label 

dikarenakan pihak major label yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan 

media internet dalam berpromosi dan selalu semena-mena dalam berpromosi 

tanpa memperdulikan orginalitas karya ciptaan dan Itulah penyebab terbesar 

pembajakan lagu di media internet.16 

Sheilla on 7 dahulunya adalah band andalan dari major label ternama di 

indonesia hingga tahun 2010, lalu mereka memutuskan untuk keluar dari major 

label dan hingga saat ini mereka bersetatus sebagai band label independen atau 

anak muda sekarang menyebutnya “musik indie”. Berstatus sebagai band indie 

tidak berpengaruh pada penjualan CD dan penjualan tiket konser mereka bahkan 

hasil penjualan CD dan tiket konser mereka tambah besar semenjak memutuskan 

keluar dari major label. 

Menurut Wendi beralihnya para musisi untuk memilih label indepen saat 

ini adalah sebuah protes kepada pemerintah agar lebih serius lagi dalam 

mengelola industri musik tanah air termasuk dalam memberikan perlindungan 

hukum bagi para pencipta lagu karena musik independen itu mengedepankan 

kebebasan dalam berkarya dalam arti mandiri dalam bekerja dan merdeka dalam 

berkarya. walaupun musik independen segala sesuatu nya dikelola oleh musisi itu 

sendiri tetapi mereka tetap butuh dukungan dari pemerintah dengan memberikan 

                                                             

16 Hasil wawancara Eros, Gitaris Band Sheila On 7 dan Pengamat Musik Modern pada tanggal 10 
Juni 2017, pkl 20.30 WIB. 
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fasilitas kepada mereka para pelaku industri musik indie. Saat ini memang tidak 

ada celah untuk para pembajak kepada band indie karena segalanya telah dikelola 

sendiri oleh musisi itu dari segi promosi hingga royalti berjalan dengan baik untuk 

musik indie tetapi kondisi ini tidak dapat bertahan lama, oleh karena itu musik 

indie tetap butuh peran pemerintah dalam melindungi karya mereka dikemudian 

hari dari para pembajak, ungkap Wendi jurnalis senior majalah Rolling Stone 

Indonesia.17 

 
3.3 Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Download Lagu Gratis 

Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet 

Hak cipta tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2014 saja, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 25 yang menentukan 

bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi 

karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya 

dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Banyak hal yang menyebabkan ilegal downloading ini terus berlanjut. 

Banyaknya situs-situs ilegal bisa jadi disebabkan karena perkembangan teknologi 

yang sangat canggih dan sangat mudah untuk diakses oleh kalangan masyarakat. 

Selain itu, dalam media internet juga situs-situs ilegal inilah yang sangat banyak 

dikunjungi oleh pengguna internet, bahkan dalam skala besar, dibanding dengan 

situs-situs legal. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan para pengguna 

internet mendownload lagu gratis, yaitu : 

3.2.1 Murni ketidaktahuan tentang hukum khususnya tentang UUHC dan 

UUITE dan tidak dapat membedakan website yang resmi dan tidak resmi. 

3.2.2 Faktor ekonomi, mahalnya rilisan fisik resmi dan rilisan digital resmi yang 

membuat mereka memilih download lagu secara gratis. 

                                                             

17 Hasil wawancara Wendi, jurnalis Senior Majalah Rolling Stone pada tanggal 27 Mei 2017, pkl 
15.00 WIB 
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3.2.3 Kurangnya sosialisasi dari pemerintah bahwa mendownload lagu secara 

gratis ialah melanggar hukum. 

3.2.4 Prosedur legal yang dirasa susah dan berbelit-belit membuat para 

pengguna internet menjadi malas akan menghargai karya ciptaan 

seseorang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden pengguna 

internet di atas, masyarakat mengambil (download) lagu di internet pada 

umumnya tidak mengetahui bahwa situs yang digunakan untuk mengambil 

(download) lagu tersebut adalah ilegal atau mengandung unsur pelanggaran hak 

cipta. Namun, sebagian besar juga disebabkan karena faktor ekonomi sehingga 

masyarakat cenderung memilih situs yang menawarkan download lagu secara 

gratis meskipun mereka tahu bahwa hal itu adalah pelanggaran hak cipta.18 

Terlepas dari situs legal yang ada, beberapa situs ilegal yang penulis teliti 

ketika dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan justru 

melakukan beberapa spekulasi agar terlihat seperti situs legal. Dalam penelitian 

ini penulis mengambil 3 (tiga) situs dari beberapa situs yang dianggap ilegal oleh 

Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah disebutkan pada 

pembahasan sebelumnya, di antaranya Gudanglagu.com, Mp3lagu, dan 

PanduanMusic. Keterbatasan situs yang diteliti disebabkan karena sulitnya 

berkomunikasi dengan admin (pembuat) dari beberapa situs yang dianggap ilegal 

seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Secara umum dikatakan ilegal sebab 

situs ini mendasarkan layanannya pada sistem penyediaan lagu yang berarti situs 

ini berperan aktif dalam proses upload lagu. 

Dengan melihat kondisi dari pengakuan tiga situs ilegal tersebut di atas, 

maka penulis menyimpulkan bahwa alasan yang diungkapkan oleh pihak penyedia 

situs justru menjadi sebuah penyimpangan, sebab ketika dikatakan sebagai situs 

ilegal, situs tersebut mengalihkan kedudukannya sebagai situs ilegal menjadi situs 

legal dengan memposisikan diri mereka sebagai situs pencari lagu, bukan 

penyedia lagu dan hal tersebut telah bertentangan dengan undang-undang. 

  

                                                             

18 Hasil wawancara yang dilakukan pada tgl. 20 Mei 2017 pkl 13.00 WIB  
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4. PENUTUP 

Penerapan hak cipta atas lagu di media internet. Saat ini,  pelanggaran hak cipta 

banyak dilakukan di media internet sebagai konsekuensi logis dari adanya 

penemuan baru di bidang teknologi perekaman dan penyimpanan, seperti memory 

card atau flash disk. Kemajuan teknologi penyimpanan telah mempermudah 

pengguna untuk merekam atau menggandakan suatu ciptaan dalam jumlah besar 

yang tampil di media internet dengan mudah dan biaya murah bahkan gratis, 

dengan demikian hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 9 ayat (3) UUHC nomer 

28 tahun 2014: Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial 

Ciptaan. 

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu 

dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya. dengan dua cara 

yaitu pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran 

hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi 

terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik 

terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting mendaftarkan 

ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya 

anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan 

dengan baik serta saat ini pemerintah telah Membentuk lembaga baru non 

kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Badan ini bertanggung 

jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf  bertugas 

membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan 

sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif yang menyediakan berbagai 

fasilitas untuk para pelaku industri musik, salah satunya adalah perlindungan HKI 

di media internet. HKI ini juga berguna untuk menumpas pembajakan yang terjadi 

di era album fisik maupun digital karena dalam masalah ini, penanggulangan dari 

aspek teknologi juga sangat di perlukan. Hal ini mengingat perkembangan 

teknologi yang lebih cepat dari perkembangan hukum, sehingga pelanggaran 

teknologi semacam ini juga perlu dilakukan dengan melakukan antisipasi dari 

aspek teknolog, selain BeKraf pemerintah juga menyarankan kepada musisi dan 
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pelaku industri musik tanah air untuk senantiasa mau mengikuti lembaga 

manajemen kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang 

berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak 

Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam 

bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. 

Pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap 

pelanggaran hak cipta melalui media internet. Penyedia situs ilegal bahkan 

mengelak akan keberadaan mereka sebagai situs ilegal dengan jalan 

memposisikan dirinya sebagai situs pencari lagu yang tidak meng-upload lagu 

dalam situs tersebut melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti 

Google dan Ymail hal ini tidak sesuai dengan pasal 7 UUHC nomer 28 tahun 

2014 dan pasal 35 UU ITE nomer 19 tahun 2016. Sangat benar bicara 

perkembangan teknologi tidak akan mampu dikejar oleh hukum. Akan tetapi, 

semestinya hukum dapaat mengawal perkembangan teknologi itu sendiri sehingga 

teknologi tidak dapat disalahgunakan untuk merugikan pihak-pihak lain. 
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