
 

 
Pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat lisensi 

pengumuman karya cipta lagu atau musik di hotel agas surakarta 
 

                                                                                         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disusun dan diajukan untuk melengkapi syarat-syarat Guna Melengkapi 
Derajat Sarjana dalam Ilmu hukum Pada Universitas Sebelas Maret 

Surakarta 
 

 
 
 

Disusun Oleh : 
 

     BAGUS PRIHANTORO 
NIM : E0001082 

 
 
 
 

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 
2006 

 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Disetujui untuk dipertahankan Dosen Pembimbing 
 
 
 

Djuwityastuti, S.H. 
NIP 130 814 527 

 
 
 
 
 
 

PENGESAHAN 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji 

Penulisan Hukum (Skripsi ) Fakultas Hukum  

Universitas Sebelas Maret  

Surakarta 

 

 

Pada : 

                                          Hari                :  

                                         Tanggal           : 

 

 

Dewan Penguji 

 

1. ( Moch Najib I, SH MHum) 

                                                                       Ketua 

         2.                                                                        ( Munawar kholil, SH) 

                                                                                              Anggota 

         3.                                                                        ( Djuwityastuti, SH) 

                                                                                              Anggota 

 

 
Mengetahui 

Dekan 

 

 
 

DR. Adi sulistyono, SH, MH. 
NIP. 131 793 333  

 

 

 

MOTTO 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

Barang siapa yang memenuhi janjinya dan memelihara dirinya dari kejahatan, 

maka ALLAH sangat mencintai orang-orang yang bertakwa itu 

(QS. Ali Imran: 76) 

 

Makin dekat cita-cita terwujud, makin dekat penderitaan yang harus kita alami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim 

Dengan memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul : 

 

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS SERTIFIKAT 

LISENSI PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK DI 

HOTEL AGAS SURAKARTA 

 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi mulai 

dari awal proses penulisan hingga akhir penulisan tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak Dr. Adi Sulistyono SH, MH., selaku Dekan di Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Ibu Wida Astuti,  SH selaku pembimbing akademis yang telah 

memberikan dorongan kepada Penulis dari awal masa kuliah sampai 

dengan berakhirnya masa studi Penulis. 

3. Ibu Djuwityastuti, SH selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan 

bimbingan dalam pembuatan Penulisan Hukum mulaib dari awal hingga 

akhir penulisan. 

4. Hotel AGAS Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian. 

5. Bapak, ibu, Mas Untung, Mas Anton, Mba Tanti, Mas anto, Mba Dewi, 

Dian, Nimas Sekar Kedaton, terima kasih atas dukungan moril dan 

spiritual kepada Penulis. 

6. Bapak Bambang Sardono dan keluarga di Nusukan, terima kasih untuk 

semuanya. 

7. Marisa Dwi Ariesta terima kasih buat semangat, cinta, kepercayaan dan 

dukungan yang terus kamu berikan untukku. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 8. Anak sakura, Panji, Anjar, Hafis, Dedi, Gigih, Nico, Apri, Yoyok, Ariz, 

UndaxY, ULy, Dany Cream, Geger, Parto dan tompel. 

9. Untuk semua pihak yang tidak bisa kusebut satu  persatu, aku ucapkan 

terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. 

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna, 

sehingga apabila terdapat kekurangan serta kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, 

penulis dengan rendah hati membuka pintu bagi kritik dan saran dari pembaca 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufiq dan hidayah-

Nya pada kita semua. 

 

Surakarta, 18 April 2006               

 

 

                                                                                    (Bagus Prihantoro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DAFTAR ISI 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................i 

HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................ii 

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................iii 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .........................................iv 

KATA PENGANTAR .................................................................................v 

DAFTAR ISI ...............................................................................................vii 

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................ix 

ABSTRAK ...................................................................................................x 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .............................................................1 

B.  Perumusan Masalah ....................................................................5 

C.  Tujuan Penelitian ........................................................................6 

1 Tujuan Obyektif ............................................................................6 

2 Tujuan Subyektif ...........................................................................6 

D. Manfaat Penelitian ......................................................................6 

1 Manfaat Teoritis .............................................................................7 

2 Manfaat Praktis ..............................................................................7 

E. Metode Penelitian .......................................................................7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan umum tentang Hak Cipta menurut Undang-Undang   

Nomor 19 Tahun 2002 

.............................................................................................11 

a. Pengertian Hak Cipta ....................................................11 

b.   Ciri-ciri Hak Cipta ........................................................13 

c.   Klasifikasi Hak Cipta ....................................................13 

d.  Jenis-jenis hak cipta yang dilindungi .............................15 

e.  Jangka waktu perlindungan ...........................................17 

f. Kepemilikan Hak Cipta ................................................19 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

g. Pendaftaran Hak Cipta ..................................................20 

h. Pembatasan Hak Cipta ..................................................20 

i. Ketentuan Pidana atas pelanggaran Hak Cipta .............21 

2. Tinjauan umum lagu atau musik .........................................22 

3. Tinjauan umum tentang pengertian lisensi Hak Cipta ........23 

4. Tinjauan umum pengguna musik komersial .......................24 

5. Tinjauan umum tentang pembayaran royalti .......................26 

6. Tinjauan umum tentang Yayasan Karya Cipta Indonesia ...29 

B. Kerangka Pemikiran ...................................................................30 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Prosedur pembayaran royalti atas sertifikat Lisensi atas karya cipta 

lagu atau musik oleh pengguna musik komersial .......................32 

1. Prosedur Pendekatan kepada pengguna musik Komersial …35 

2. Mekanisme Pelaksanaan pembayaran Royalti .....................40 

3. Mekanisme Pemungutan dan Pembagian Royalti ................43 

B. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran 

royalti oleh pengguna musik komersial dan pemecahannya 

………........................................................................................50 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ...............................................................................55 

B. Saran .........................................................................................56 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................57 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

Daftar Lampiran 
 

1. Perjanjian kerjasama antara YKCI dengan PHRI tentang sosialisasi UUHC 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

di kalangan Hotel dan restoran anggota PHRI 
2. Addendum perjanjian Kerjasama Lisensi pengumuman musik antara 

YKCI dan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia 

3. Surat Edaran PHRI tentang UUHC di Lingkungan Hotel dan Restoran 
4. Contoh Sertifikat Lisensi Pengumuman musik 
5. Contoh Formulir Aplikasi Lisensi Pengumuman Musik untuk Hotel 
6. Contoh Formulir Aplikasi Lisensi Pengumuman Musik untuk Restoran, 

Pub, Cafe, Night Club, discotheque, Karaoke dan sejenisnya. 
7. Contoh formulir Aplikasi Perjanjian antara YKCI dengan Pencipta Lagu  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRAK 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

BAGUS PRIHANTORO, E0001082, PELAKSANAAN PEMBAYARAN 

ROYALTI ATAS SERTIFIKAT LISENSI PENGUMUMAN KARYA 

CIPTA LAGU ATAU MUSIK DI HOTEL AGAS SURAKARTA, Penulisan 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan 
pembayaran royalti atas sertifikat lisensi pengumuman karya cipta lagu atau 
musik di hotel AGAS Surakarta dan untuk mengetahui kendala-kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat lisensi 
pengumuman karya cipta lagu atau musik serta upaya-upaya untuk mengatasinya. 

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan 
di Hotel AGAS Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metodestudi 
lapangan yang meliputi wawancara, observasi serta studi kepustakaan yang 
meliputi buku, daftar atau tabel dokumen serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara 
kualitatif. 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan 
pembayaran royalti atas sertifikat lisensi pengumuman karya cipta lagu atau 
musik di Hotel AGAS Surakarta, YKCI berperan penting dalam membantu dan 
memberikan kemudahan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan pengguna 
musik komersial yaitu dengan cara mendata pencipta dan ciptaannya, memberikan 
kemudahan dalam pembayaran dan pembagian royalti serta memberikan 
kemudahan dalam negoisasi royalti yang harus dibayar. 

Pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat lisensi pengumuman karya 
cipta lagu atau musik belum berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena 
kesadaran hukum masyarakat masih sangat kurang serta kurangnya sosialisasi 
yang dilakukan oleh YKCI mengenai fungsi, tujuan serta keberadaan YKCI. Salah 
satu cara paling efektif untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan cara 
penyuluhan akan pentingnya perlindungan Hal Cipta berdasarkan Undang-
Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 serta sosialisasi terhadap keberadaan 
YKCI sehingga diharapkan dari penyuluhan dan sosialisasi tersebut para users 
akan lebih mengerti dan sadar akan kewajiban yang harus dilakukan. 

Dalam melaksanakan tugasnya YKCI perlu diawasi dan diperiksa oleh 
akuntan publik yang independen. Terhadap badan pengelolaan dan pengawasan 
perlu adanya kepastian hukum dalam bertindak, sehingga perlu adanya pengaturan 
dalam peraturan pelaksanaannya. Disamping itu, pengawasan terhadap 
pelaksanaan perjanjian antara YKCI dengan pencipta dan antara YKCI dengan 
pengguna musik komersial perlu dilakukan agar pihak pencipta selaku pemilik 
ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan pengguna musik 
komersial atau users tidak merasa dirugikan.  

 

BAB I 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan perdagangan saat ini dirasakan hampir seluruh 

negara di dunia termasuk Indonesia. Perkembangan hubungan perdagangan 

internasional yang semakin pesat berlangsung di berbagai bidang antara lain 

bidang teknologi, transportasi, komunikasi, informasi serta hiburan. Indonesia 

telah menyatakan keikutsertaan dan menerima persetujuan pembentukan 

organisasi perdagangan dunia (Agreement establishing the world trade 

organization). Dengan demikian Indonesia terikat untuk melaksanakan 

persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia tersebut. Salah satu 

persetujuan tersebut adalah Agreement trade aspects of intellectual property right 

including trade in conterfert goods ( Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang 

yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, termasuk perdagangan barang 

palsu) disingkat dengan persetujuan TRIPs. Persetujuan TRIPs dilaksanakan 

sekaligus untuk membangun sistim hukum nasional di Indonesia dan 

prasarananya bagi pelayanan hak kekayaan intelektual dan efektifitas dibidang 

hak kekayaan intelektual. 

Keberadaan hak kekayaan intelektual memang tidak lepas dari kegiatan 

perdagangan, ekonomi, dan industri. Perkembangan dibidang teknologi, 

informasi, transportasi serta telekomunikasi telah mendorong globalisasi usaha 

untuk memasarkan barang-barang produknya. Untuk produk yang menggunakan 

teknologi dan padat modal, pasar dalam negara dirasakan sudah tidak mencukupi 

(sudah sangat sempit) dan membutuhkan pasar yang lebih luas lagi yaitu pasar 

dunia. Hal ini khususunya terjadi pada negara yang teknologinya sudah maju dan 

untuk kepentingan tersebut diperlukan suatu perlindungan hukum atas produk dan 

teknologi yang dihasilkan. 

Permasalahan hak kekayaan intelektual semakin terasa kompleks dewasa ini. 

Permasalahan tersebut sudah tidak murni lagi hanya pada bidang hak kekayaan 

intelektual semata karena banyak kepentingan lain yang berkaitan dengan hak 

kekayaan tersebut antara lain dibidang ekonomi dan politik di mana kedua bidang 
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tersebut sudah menjadi unsur yang tak terpisahkan dalam membahas mengenai 

permasalahan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah salah 

satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara pada saat 

ini. Pelanggaran terhadap Hak kekayaan intelektual tidak saja menyangkut pada 

individu saja akan tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat. Pelanggaran 

terhadap Hak Cipta sudah mencapai pada tingkat yang sangat membahayakan dan 

dapat merusak tatanan kehidupan perekonomian masyarakat pada umumnya dan 

pencipta atau pemegang hak cipta pada khususnya. Masalah ini tidak hanya 

bersifat nasional tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tatanan ekonomi dunia 

internasional karena kemampuan setiap negara didunia pada umumnya dan 

Negara penandatangan TRIPs pada khususnya adalah berbeda-beda, maka 

pelaksanaan TRIPs dan peraturan lainnya mengenai hak kekayaan intelektual 

diserahkan pada kemampuan masing-masing negara. Meskipun demikian negara 

didorong untuk memiliki sistem dan penegakan perlindungan hak kekayan 

intelektual yang kuat dan efektif, serta kerjasama yang baik antara berbagai 

instansi pemerintah dengan pemilik hak kekayaan intelektual. Dalam Pasal 27 

ayat 1 UUD 1945 dinyatakan “ Segala warga negara bersama-sama kedudukannya 

didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya”. Kedudukan warga negara diperkuat lagi dalam 

Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 

Undang-Undang”. Dari ketentuan tersebut sudah selayaknya bila hak cipta itu 

termasuk hak yang dilindungi di Indonesia dalam rangka pembangunan dibidang 

hukum sebagaimana termasuk dalam GBHN serta untuk mendorong seni dan 

sastra, maka dikeluarkan UU No. 19 tahun 2002 menggantikan UU No. 6 tahun 

1982 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1987 dan terakhir diubah 

dengan UU No. 12 tahun 1997. 

Di zaman modern sekarang ini, kesenian sudah merupakan bagian dari 

kehidupan manusia. Seni sebagai bagian dari kreatifitas manusia mempunyai ciri 

yang unik dan spesifik. Tidak ada standar baku dalam menilai kwalitasnya dan 

tidak ada pula petunjuk dan aturan yang kaku dalam penciptaannya. Karena 
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bersifat individu maka seni juga berurusan dengan subyektifitas. Subyektifitas ini 

tidaklah mungkin memaksakan selera dalam membuatnya akan tetapi yang pasti 

bahwa seni menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia 

sebagai makhluk yang berbudaya, untuk diciptakan kemudian dinikmati sebagai 

hiburan maupun untuk diapresiasikan. 

Di Indonesia pertama kali dikenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada 

masa Hindia Belanda. Undang-Undang hak cipta saat itu adalah Auterswet 1912 

(Stb 1912 No 600). Auterswet 1912 ini berlaku pada masa penjajahan belanda 

sampai saat Indonesia merdeka berdasarkan Pasal 11 aturan Peralihan UUD 1945 

yang menentukan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih 

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. 

Untuk menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan hukum 

yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional, telah beberapa 

kali diajukan (RUU) baru hak cipta, yaitu pada tahun 1958, 1966, 1971, tapi tidak 

berhasil menjadi suatu Undang-Undang. Diharapkan dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pembajakan atau 

pelanggaran terhadap hak cipta dapat dibasmi dan akan mendorong para pencipta 

untuk berlomba-lomba untuk mengembangkan karya-karya baru yang lebih 

bermanfaat serta untuk mempercepat proses pertumbuhan. 

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak mencakup 

semua pasal, akan tetapi hanya beberapa pasal saja. Alasan pembaharuan dan 

penyempurnaan tersebut adalah bahwa Undang-Undang Hak Cipta perlu 

disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi  perkembangan pencipta karya di 

Indonesia yang semakin maju. Dan perkembangan tersebut ditujukan untuk 

menangkal, mengatasi dan menghentikan pelanggaran terhadap Hak Cipta, 

terutama dalam bentuk tindak pidana. Caranya adalah dengan memperberat 

ancaman pidana bagi para pelanggarnya. 
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Ada beberapa perubahan di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 

Tahun 2002 antara lain : 

1. Penyempurnaan 

Hal-hal yang sudah lebih disempurnakan adalah menyangkut pengaturan atas 

ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, ruang lingkup hak cipta, ciptaan 

yang dilindungi, pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta, jangka waktu 

perlindungan ciptaan, hak dan wewenang menggugat dan ketentuan mengenai 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

2. Penambahan 

Pengaturan baru didalam Undang-Undang Hak Cipta ini adalah menyangkut 

pengaturan penyewaan cipta (rental right) atas rekaman video, film dan 

program computer, pengaturan hak cipta yang berkaitan dengan hak cipta 

(neighboring right) untuk pelaku, produser rekaman sewa dan lembaga 

penyiaran dan pengaturan tentang lisensi hak cipta ( Sanusi Bintang, 1998:19). 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan 

pelbagai peraturan perundang-undangan lain mengenai kekayaan intelektual, 

menunjukan keberadaan peran hukum sebagai sarana pembangunan hukum 

nasional yaitu dengan memberikan pengaturan dan perlindungan hukum terhadap 

individu yang berkarya cipta dan sekaligus individu-individu atau anggota-

anggota masyarakat lainnya dapat ikut menikmati atau menggunakan karya cipta 

si Pencipta atas dasar izin, bahkan mengembangkan lebih lanjut dengan cara 

misalnya menggandakan karya cipta. 

Prinsip-prinsip hukum perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 

adalah penekanan pada pentingnya perlindungan suatu hak yang dieksploitasi 

secara ekonomis, seperti merek, paten, desain dan hak cipta. Karena itu 

penggunaan secara melawan hukum atas hak tersebut merupakan pelanggaran 

yang dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana. Salah satu 

upaya perlindungan terhadap hak cipta adalah dengan memberikan imbalan 

berupa royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas dipertunjukannya 

atau diperbanyaknya karya cipta musik atau lagu secara komersial. Untuk 

mempermudah pengelolaan hak cipta beserta royaltinya, sudah ada suatu badan 
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administratif kolektif yang ada di Indonesia. Badan ini bertindak untuk dan atas 

nama pencipta ataupun pemegang hak cipta dalam mengelola Performing Right 

dan pemungutan royalti untuk bidang karya cipta musik atau lagu saja dan belum 

mencakup karya-karya lainnya, sedangkan untuk masalah Mechanichal Right atau 

pemberian ijin untuk memperbanyak suatu karya cipta belum ada wadah untuk 

menanganinya. 

 YKCI merupakan suatu lembaga nirlaba yang didirikan guna menjembatani 

Hak Cipta Pencipta karya cipta secara kolektif dengan para pemakai lagu atau 

musik (users) untuk mengurus izin pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban 

membayar royalti yang pada akhirnya seluruh royalti yang dihimpun setelah 

dikurangi biaya administratif pengumpulan, didistribusikan kepada pencipta lagu 

atau yang berhak. Hadirnya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dinilai para 

musisi dan para pencipta lagu sangat membantu pencipta lagu, yang selama ini 

karyanya tidak mendapat penghargaan sebagaimana yang diharapkan. YKCI 

sangat membantu pencipta lagu dalam hal mendapatkan penghargaan berupa 

royalti atas penggunaan karya-karya mereka. Dalam petisi yang ditandatangani 

sekitr 1000 pencipta lagu anggota KCI, mereka telah memberikan kuasa kepada 

YKCI untuk mengoptimalkan penagihan dan penarikan royalti kepada para 

pemakai lagu serta meminta KCI terus melakukan upaya-upaya demi 

terlaksananya pembayaran royalti yang menjadi hak mereka, dan meminta 

dukungan penuh dari aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk 

membantu menegakan keadilan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta sehingga 

apa yang diharapkan oleh para pencipta lagu terhadap YKCI sebagai lembaga 

yang sah memungut royalti dapat terlaksana dengan baik. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, searah dan mendapatkan hasil 

yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan diatas, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
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a. Bagaiman prosedur pembayaran Royalti atas Sertifikat lisensi 

pengumuman karya cipta lagu atau musik di Hotel AGAS Surakarta? 

b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran 

Royalti atas Sertifikat lisensi pengumumn karya cipta lagu atau musik 

oleh pengguna musik komersial dan bagaiman cara penyelesaiannya? 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud 

penelitian. 

Dalam penulisan ini, penulis membagi tujuan yang hendak dicapai dalam 

dua kategori, yaitu: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembayaran royalti atas   

sertifikat lisensi pengumumn karya cipta lagu atau musik oleh 

pengguna musik komersial. 

          b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pengguna 

musik komersial dalam pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat 

lisensi pengumuman karya cipta lagu atau musik yang dipakainya dan 

bagaimana pemecahannya. 

2. Tujuan Subyektif 

a.  Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi 

guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dibidang 

ilmu hukum di fakultas hukum Universitas Negeri Sebelas Maret. 

b. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah    

penulis peroleh selama berada dibangku kuliah. 

c. Untuk memperluas dan mengembangkan aspek hukum dalam teori 

maupun praktek. 

D. Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari adanya penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang     

bermanfaat bagi pengembangan ilmu hokum pada umumnya, dan 

Hukum Perdata pada khususnya. 

b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang 

diteliti. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang 

berkepentingan dalam penelitian ini. 

b. Untuk mempraktekan teori penelitian (hukum yang telah penulis 

peroleh dibangku kuliah. 

c. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu 

secara sistimatis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada 

dengan metode ilmiah, sehingga menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan yang pernah penulis terima selama masa perkuliahan. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara kerja yang efektif dan efisien yang digunakan 

untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan sebagai 

usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan. 

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris 

yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian empiris yang dimaksudkan untuk 

memberikan data seteliti mungkin tentang pelaksanaan pembayaran royalti 

atas sertifikat lisensi pengumuman karya cipta lagu atau musik di Hotel 

AGAS Surakarta serta Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembayaran royalti serta bagaimana cara mengatasinya.  

2. Lokasi Penelitian 

Untuk penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Hotel AGAS 

Internasional di Jalan Dr. Muwardi Nomor 44 Surakarta. 
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3. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua data sekaligus yaitu: 

a. Data primer 

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

lokasi penelitian dimana data tersebut diperoleh dengan cara wawancara  

pada pihak yang bersangkutan yaitu staf  Hotel AGAS Surakarta. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang lebih dulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang di luar penyusun sendiri melalui studi kepustakaan, 

dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan dan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dimana data 

diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, maka yang menjadi sumber data 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu  

peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, yaitu berupa 

Undang-Undang, konvensi dan agreement. Dalam hal ini penulis 

menggunakan Agreement trade aspects of intellectual property right 

including trade in conterfert goods dan Undang-Undang Hak Cipta 

Nomor. 19 Tahun 2002.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan hukum yang isinya membahas baahan hukum primer 

yaitu meliputi sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak 

langsung diperoleh melalui bahan dokumen, peraturan perundang-

undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya. 

5. Teknik pengumpulan data 

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data diatas, penyusun 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Lapangan (Field Research) 
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yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada obyek 

penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid. untuk memperoleh 

data dalam penelitian lapangan ini digunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara: 

v observasi 

yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penyusun 

mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap 

masalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penyusun 

melakukan observasi di Hotel AGAS Surakarta untuk mengetahui 

pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat lisensi atas karya 

cipta lagu atau musik yang diteliti. 

v Wawancara 

adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung kepada yang diwawancarai. wawancara merupakan suatu 

proses interaksi dan komunikasi. wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data atau keterangan dari orang-orang atau karyawan 

yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang 

berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

b. Studi kepustakaan 

Merupakan pengumpulan data dengqan memanfaatkan buku, daftar 

atau tabel, dokumen, peraturan perundang-undangan, perjanjian dan 

sebagainya untuk memperoleh data sekunder yang menunjang 

kelengkapan penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang dinyatakan 

oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan 

meneliti dan mempelajari obyek penelitian secara utuh. Hal tersebut 

bertujuan supaya peneliti dapat mengerti dan memahami gejala yang 

diteliti. (Soerjono Soekanto, 1982: 32). Data yang terkumpul akan 
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dianalisis melalui tiga tahap yaitu : Reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. dilakukan pula suatu siklus antar tahap-tahap 

tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan yang 

lain secara sistematis. (sutopo, 1999:8). 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 Keterangan skema:  

Setelah semua data terkumpul, data tersebut kemudian direduksi dengan 

cara seleksi dan penyederhanaan yang dilakukan secara terus menerus 

selama pemilihan dan kemudian kita ambil kesimpulan. 

Tahap-tahap tersebut diatas tidak harus dilakukan secara urut misalnya 

apabila kita telah memperoleh data yang sudah lengkap di mana data 

tersebut tanpa direduksi, maka data tersebut dapat langsung kita sajikan. 

Dan apabila pada tahap penarikan kesimpulan kita mengalami kesulitan 

karena data yang kita peroleh kurang maka kita dapat kembali lagi pada 

tahap pengumpulan data. sehingga dapat dikatakan bahwa antara tahap yang 

satu dengan yang lain tidak harus urut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritik  

 1. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19    

Tahun 2002 

a. Pengertian Hak Cipta  

Istilah Hak Cipta (copyright) diusulkan pertama kali oleh Prof. St. Moh. 

Syah, S.H. pada konggres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian 

diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang 

dianggap kurang memiliki cakupan yang luas dalam pengertiannya. Istilah hak 

pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu 

Auters Rechts (Ajip Rosidi, 1984 : 3) 

Pengertian ini dapat kita lihat lebih jelas dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Hak Cipta  Tahun 2002 yang menyebutkan  bahwa : “Hak Cipta adalah 

hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi 

pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku”. Dalam 

ketentuan ini yang dimaksud dengan hak khusus dari pencipta memiliki 

pengertian yang sama dengan hak tunggal yaitu hak yang menunjukkan bahwa 

hanya pencipta sajalah yang berhak untuk melakukan hak tersebut. Oleh karena 

itu, hak tersebut dinamakan dengan hak yang bersifat eksklusif. 

Ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta 

yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 

yaitu : 

v Hak yang dapat dipindahkan dan dialihkan kepada pihak lain. 

v Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun 

tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, 

menerapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama 

samarannya, dan mempertahankan keutuhan atau inntegritas ceritanya). 

(Hutauruk, 1982 :11) 
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Oleh karena itu, apabila seseorang akan mengumumkan ciptaan milik orang 

lain untuk tujuan komersial maka orang tersebut harus meminta izin kepada 

pencipta atau pemegang hak cipta tersebut sehingga hak pencipta tetap terlaksana 

dan terlindungi dengan baik yaitu dengan cara membayar royalti atas ciptaannya. 

Pengertian Pencipta yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta 

adalah “seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya 

lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, atau 

keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. 

Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang 

namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu 

ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan 

pengumuman resmi. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa 

Badan Hukum termasuk Pencipta. Pencipta berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 9 

Undang-undang Hak Cipta mempunyai kekuasaan yang diberikan hukum untuk 

menguasai atau mengontrol kegiatan pengumuman dan atau kegiatan 

memperbanyak ciptaannya. 

Pengertian ciptaan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Hak 

Cipta yang berbunyi: “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang 

menunjukan keasliannya dalam bentuk yang khas dalam lapangan ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra”. Ciptaannya diperoleh secara otomatis dan tidak ada 

kewajiban untuk mendaftar. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi menurut UU ini 

dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli atau orisinil 

Pasal 26 ayat (1), dan ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif diatur dalam 

Pasal 27. Musik atau lagu merupakan ciptaan yang turunan atau derivatif. 

Pengertian pengumuman dalam Pasal 1 ayat (5) adalah “Pembacaan, 

penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan 

menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara 

apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”. 

Termasuk dalam kegiatan pengumuman ini misalnya mengadakan pertunjukan 

musik atau lagu secara komersial (show), memutar VCD melalui radio atau TV 

kepada konsumen hotel, restoran, media transportasi, radio dan TV. Pengguna 
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musik komersial atau users yang mengumumkan suatu ciptaan dengan tujuan 

komersial harus membayar royalti kepada pencipta. Akan tetapi jika ciptaan 

tersebut diumumkan tanpa tujuan komersial atau pihak yang menyelenggarakan 

tidak mendapat keuntungan apapun  maka pengumuman ciptaan tersebut tidak 

dikenakan pembayaran royalti. 

b. Ciri-ciri Hak Cipta. 

Ciri-ciri utama Hak Cipta adalah: 

v Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat (1) UUHC) 

v Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya ataupun 

sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-

sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 

3 ayat (2) UUHC) 

v Hak yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal 

dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan 

Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh 

secara melawan hukum (Pasal 4 UUHC)  

v Hak cipta merupakan suaatu bentuk kekayan karena mempunyai nilai 

dan dapat menimbulkan manfaat ekonomi. 

c. Klasifikasi Hak Cipta. 

Hak cipta dapat diklasifikasikan kedalam dua macam hak yang berbeda 

yaitu: 

1). Hak Ekonomi (economic right) yaitu: 

Hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu 

ciptaan. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tidak secara khusus 

menentukan hak-hak ekonomi bagi pencipta dalam satu pasal, tetapi 

tersebar didalam beberapa pasal-pasalnya, yaitu pada Pasal 1, Pasal 2, 

Pasal 16 ayat (1), Pasal 23, Pasal 41 UUHC. Dapat dibagi sebagai 

berikut : 

a) Hak untuk mengumumkan ciptaan (Pasal 2 UUHC) 

b) Hak untuk memperbanyak ciptaan (Pasal 2 UUHC) 
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c) Hak untuk memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak     

ciptaan (Pasal 2 UUHC) 

d) Hak untuk mengeksekusi jika terjadi pelanggaran atas karya cipta     

(Pasal 41 UUHC) 

   e) Hak untuk memberi izin menggunakan hak tersebut sebagian atau 

seluruhnya kepada pihak lain (Pasal 1 UUHC) 

                        f) Hak untuk memproduksi ciptaan (Pasal 23 UUHC) 

Hak ekonomi setiap Undang-Undang Hak Cipta yang dimiliki 

masing-masing negara berbeda-beda baik dari segi terminologinya, jenis 

hak yang diliputi maupun rung lingkupnya. Akan tetapi pada umumnya 

hak tersebut meliputi : 

a) Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right) 

b) Hak adaptasi (adaptation right) 

c) Hak distribusi (distribution right) 

d) Hak pertunjukan (public performance right) 

e) Hak penyiaran (broadcasting right) 

f) Hak program kabel (cabelcasting right) 

g) Hak pinjam masyarakat (public lending right) 

2). Hak moral (moral right) 

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si 

pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan kepada orang atau badan lain 

karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya sehingga hal ini 

mengakibatkan hubungan yang erat antara pencipta dengan hasil 

ciptaannya. 

Hak moral terdiri dari: 

a) Adaptation right/integrity 

(1) Hak menterjemahkan (Translation Right) 

(2) Hak mengubah isi ciptaan (Modification Right) 

b) Paternity 

Paternity adalah hak pencipta agar namanya selalu dicantumkan 

dan judul lagu atau musik ciptaannya tidak dirubah. 
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Ciptaan yang dilindungi oleh hukum tidak hanya pada hak cipta 

yang bersifat orisinil saja, akan tetapi perlindungan ini juga mencakup 

perlindungan terhadap hak turunannya yaitu hak salinan (neighbouring 

right atau ancillary right). 

Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta banyak sekali 

berhubungan erat dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas 

rekaman, fasilitas pertunjukan dan sebagainya. Perlindungan hak salinan 

(neighbouring right) secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang 

berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman dan badan 

penyiaran. Pihak-pihak tersebut mempunyai hak-hak khusus antara lain : 

○ Pihak yang berkecimpung dalam pertunjukan mempunyai hak: 

v  Mengawasi penampilan yang digelar atau dipertunjukan 

v  Mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan 

yang dipertunjukan 

v  Mengawasi reproduksi penampilan-penampilan yang  

berikutnya   

v  Mengawasi penyiaran rekaman pagelaran untuk umum 

○ Pihak yang berkecimpung dalam perekaman mempunyai hak:  

v  Merekam ulang 

v  Mempertunjukan rekaman kepada umum 

v  Menyiarkan rekaman 

○ Pihak yang berkecimpung dalam penyiaran mempunyai hak: 

v  Menyiarkan dan memproduksi suatu ciptaan 

v  Merekam suatu ciptaan  

v  Menampilkan kepada umum 

d. Jenis-jenis hak cipta yang dilindungi  

Menurut Alan Gutterman dan Robert dalam buku Intellectual Property Law 

of East Asia (1997 : 46) mengatakan “Copyright are statutory from of property 

right in an original work of authorship that is fixed in any tangible medium of 

expression it is through the copyright law that authors and creators of books, 

plays, musical work, work of art, mention pictures and sound recordings can gain 
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protection from an authorized copying by theirs. However copyright protection is 

not available for any idea, procedure, process, system, method of operation 

concept, principle of discovery, regardless of the form in which it is desribed 

explained, illustrated or embodied in such work”. Dari pernyataan tersebut diatas 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jenis-jenis Hak Cipta yang dilindungi oleh 

undang-undang adalah ciptaan yang asli dari hasil Pencipta dan ciptaan tersebut 

nyata. Hal ini berarti bahwa ciptaan tersebut telah mempunyai wujud tidak hanya 

berupa ide-ide, proses, sistem, metode dan sebagainya tapi harus sudah ada wujud 

nyatanya. 

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta telah ditentukan ciptaan apa saja 

yang dilindungi oleh undang-undang tersebut dimana semuanya berada dalam 

ruang lingkup ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. 

Ciptaan tersebut antara lain : 

1. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. 

2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan 

cara yang diucapkan. 

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

4. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan 

rekaman suara. 

5. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomime. 

6. Karya pertunjukan 

7. Karya siaran 

8.  Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni 

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa 

kerajinan tangan. 

9. Arsitektur 

10. Peta 

11. Seni batik 

12. Fotografi 

13. Sinematografi 
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14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil 

pengalih wujudan. 

Keseluruhan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang tersebut, dapat 

dibedakan kedalam dua bentuk yaitu ciptaan asli (orisinil) dan ciptaan turunan 

(derivatif). Ciptaan asli adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya 

sebagaimana yang diciptakan oleh penciptanya. Jadi belum dilakukan perubahan 

bentuk dengan sifat dapat dialihwujudkan. Pengalihwujudan ini melahirkan 

ciptaan turunan (derivatif). 

Dalam Pasal 12 huruf d menyebutkan bahwa salah satu ciptaan yang 

dilindungi oleh Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, 

termasuk karawitan, dan rekaman suara. Hal ini apabila dicermati lebih lanjut 

maka ada suatu overlapping yaitu ciptaan lagu atau musik dengan rekaman suara 

dimana antara pencipta dengan produser rekaman suara merasa berhak atas royalti 

terhadap lagu atau musik yang diumumkan melalui media kaset, CD dan 

sejenisnya. Pencipta adalah orang yang berhak atas hak tersebut karena dia adalah 

orang atau sekumpulan orang yang menciptakan lagu atau musik tersebut dan 

berhak atas penghargaan terhadap kekayaan intelektualnya itu. Sehingga apabila 

ciptaannya diumumkan, baik secara live maupun melalui media kaset, CD dan 

sejenisnya untuk tujuan komersial, maka Pencipta berhak atas royalti tersebut. 

e. Jangka waktu perlindungan 

Pengaturan mengenai jangka waktu perlindungan Hak Cipta antara ciptaan 

yang satu dengan ciptaan yang lain adalah berbeda-beda. Lama singkatnya jangka 

waktu perlindungan tersebut disesuaikan dengan kepentingan ekonomi dari 

Pencipta yang telah melakukan investasi waktu, tenaga, pikiran, keahlian dan atau 

dana dalam menghasilkan ciptaan tersebut. Untuk mencapai suatu keadilan maka 

jangka waktu perlindungan Hak Cipta tersebut harus dikaitkan dengan hak 

masyarakat atau kepentingan umum terhadap suatu ciptaan. 

1)  Selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah 

Pencipta meninggal dunia, jika penciptanya lebih dari satu orang maka 

ukuran yang dipakai adalah Pencipta yang terlama hidupnya diantara 

Pencipta itu. Ciptaan yang masuk dalam kategori  ini adalah: 
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a)   Buku, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan,  dan  

semua hasil karya tulis lainnya. 

b)   Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan    

dengan cara yang diucapkan. 

c)   Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

d)   Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk      

karawitan, dan rekaman suara. 

e)   Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomime. 

f)   Karya pertunjukan 

g)   Karya siaran 

h)   Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,  

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa 

kerajinan tangan. 

i)   Arsitektur 

j)   Peta 

k)  Seni batik 

l)   Fotografi 

m)  Sinematografi 

n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil 

pengalih wujudan. 

2) Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dalam kategori ini terdiri 

dari ciptaan : 

a)  Program komputer 

b)  Sinematografi  

c)  Rekaman suara  

d)  Karya pertunjukan 

e)  Karya siaran 

f) Semua karya yang disebutkan pada angka (1) diatas memiliki atau 

dipegang oleh suatu badan hokum 
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g)  Ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang penerbit karena tidak diketahui 

penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran 

sebagaimana diatur pasal 10 A ayat (2) UUHC 

h)  Ciptaan yang dipegang oleh Negara untuk kepentingan penciptanya, 

apabila tidak diketahui penciptanya dan belum diterbitkan, Perhitungan 

jangka waktunya dimulai pada saat pertama kali diketahui umumnya 

3) Selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Ciptaan yang masuk 

dalam kategori ini adalah: 

a)  Fotografi 

b)  Saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan. 

c) Karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, yang 

dihitung sejak pertama kali diterbitkan. 

f. Kepemilikan Hak Cipta. 

Dari rumusan Undang-Undang Hak Cipta, dapat diketahui bahwa 

kepemilikan Hak Cipta dapat berada pada tangan Pencipta itu sendiri maupun 

pemegang Hak Cipta selain dari Pencipta. Seorang Pencipta secara otomatis 

menjadi pemilik Hak Cipta atas ciptaannya. Pencipta mempunyai hak yang berupa 

hak moral dan hak ekonomi. Hak moral tetap berada pada pencipta dan tidak 

dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak ekonomi suatu ciptaan seperti halnya hak 

moral, pada mulanya ada pada pencipta. Namun, apabila pencipta tidak 

mengeksploitasi hak tersebut maka pencipta dapat mengalihkan haknya kepada 

pihak lain yang kemudian akan menjadi pemegang dari hak tersebut. Hak Cipta 

yang dimiliki oleh pencipta dapat beralih atau dialihkan melalui cara-cara tertentu. 

Cara pengalihannya yaitu dengan cara Assignment (overdracht) atau disebut juga 

penyerahan. Assignment adalah hak yang diserahkan berdasarkan perjanjian dari 

Pencipta kepada pihak lain yang nantinya pihak tersebut akan menjadi pemegang 

Hak Cipta baik itu secara keseluruhan maupun sebagian dari suatu ciptaan yang 

diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak Cipta suatu ciptaan dapat beralih 

sepenuhnya dan selama-lamanya kepada pemegang Hak Cipta (Assignee). 

Sedangkan cara pengalihan lainnya adalah dengan cara lisensi. Disini Pencipta 

sebagai pemberi lisensi (licensee) memberikan lisensinya kepada pihak lain dalam 
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jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu untuk menikmati manfaat 

ekonomi dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. 

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta, peralihan Hak Cipta dapat 

terjadi karena : 

1) Pewarisan 

2) Hibah 

3) Wasiat 

4) Perjanjian tertulis  

5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan 

g. Pendaftaran Hak Cipta 

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua 

permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian 

mengenai hak permohonan, kecuali jika sudah jelas ternyata ada suatu 

pelanggaran Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta menganut sistim pedaftaran 

negatif-deklaratif, seperti juga yang dipergunakan dalam pendaftaran merek dan 

pendaftaran tanah. Dalam sistim ini, pendaftar tidak perlu melakukan pemeriksaan 

subtantif yang membutuhkan waktu, biaya dan keahlian khusus sebagaimana 

disyaratkan pada sistim pendaftaran paten dan merek. Pendaftar cukup memeriksa 

pendaftaran administrasi saja. Pendaftaran ciptaan tersebut dilakukan oleh 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karena hal tersebut dapat dijadikan bukti di 

pengadilan jika terjadi sengketa dikemudian hari. Pada umumnya apabila tejadi 

sengketa, hakim diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam 

menyelesaikan sengketa tersebut. 

h. Pembatasan Hak Cipta  

Pembatasan hak cipta dilakukan sehubungan dengan adanya kepentingan 

umum atau hak masyarakat yang berkaitan dengan obyek hak tersebut. 

Pembatasan hak cipta dilakukan agar keseimbangan antara kepentingan pribadi 

dengan kepentingan umum tidak ada yang dikorbankan. Kepentingan pencipta 

adalah mendapatkan keuntungan komersial dari ciptaannya, sedangkan 

kepentingan masyarakat antara lain adalah kemudahan dalam memperoleh 

informasi dan hiburan. Ada dua macam batasan yang diberikan oleh ketentuan 
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Undang-Undang Hak Cipta yaitu batasan yang tanpa syarat dan batasan dengan 

syarat. (Saidin, 1995:52). Pembatasan tanpa syarat dapat dijumpai dalam Pasal 14 

yang menyatakan “Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: Pengumuman 

dan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang 

asli”. Sedangkan pembatasan dengan syarat terdapat dalam bunyi berikutnya dari 

pasal tersebut yaitu, “Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: 

Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, 

lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan 

sumbernya harus disebutkan secara lengkap”. Pembatasan Hak Cipta ini diatur 

melalui pengaturan jangka waktu (temporal), ruang lingkup territorial 

(geographic), pemberian izin penggunaan (permitteduse), penentuan ciptaan yang 

tidak dilindungi Hak Cipta (non-material works) dan pemberian lisensi wajib 

(compulsory licenses) 

i. Ketentuan Pidana atas pelanggaran Hak Cipta 

1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaan atau memberi izin untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana penjara paling 

sedikit 1 bulan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000, atau pidana 

penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda Rp.5.000.000.000,       

2) Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual 

kepada umum ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta, dipidana 

penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda Rp.500.000.000, 

3) Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 17, dipidana penjara paling 

lama 3 tahun dan/atau denda Rp.1.000.000.000, 

4)  Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 

ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda 

Rp.150.000.000, 

5) Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 24, atau Pasal 55 dipidana 

penjara paling lama 2 tahun dan atau denda Rp.150.000.000, 

6) Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 25 dipidana penjara paling 

lama 2 tahun dan/atau denda Rp.150.000.000, 
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7) Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 27 dipidana penjara paling 

lama 2 tahun dan/atau denda Rp.150.000.000, 

8) Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 28 dipidana penjara paling 

lama 5 tahun dan/atau denda Rp.1.500.000.000, 

 2.  Tinjauan umum lagu atau musik 

a. Pengertian lagu atau musik 

Dalam istilah popular, musik diartikan sebagai “cetusan ekspresi isi hati, 

yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila 

cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila 

dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental”. (Handju dan Windawati, 

1981:9). Didalam prakteknya, musik vokal (oral) dan instrumental (alat) diatas 

dapat dibunyikan secara terpisah, dan dapat pula dibunyikan secara bersama-sama 

(campuran) misalnya penyanyi dengan memakai iringan gitar atau band musik 

dapat dibunyikan sendirian (solo) atau dibunyikan oleh beberapa orang secara 

bersama-sama (koor). Didalam perkembangannya musik dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu musik tradisional seperti keroncong, gamelan serta musik non 

tradional seperti orkes-orkes symphoni, musik jazz dan lain sebagainya. 

 Menurut Joseph Machlis musik disebut juga bahasa emosi. Hal ini bukan 

merupakan kiasan yang berlebihan. Musik sama dengan bahasa dalam 

komunikasi, musik juga merupakan sebuah proses, sebuah tata bahasa, sebuah 

kalimat dan sebuah retorik. Perbedaannya adalah bahasa tersebut disusun dari 

kata-kata konkrit dan tidak dapat diraba. Sebuah kata sendiri mempunyai arti 

sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Joseph Machlis (1990:4) “Music is an art 

dealing with the organization of tone into patterns. It bases its appeal on the 

sensuous of musical sounds”. 

Lagu adalah melodi, lagu merupakan bentuk yang natural dari musik dalam 

tubuh. Hal ini diproyeksikan oleh pengertian yang lebih individu oleh masing-

masing orang. Lagu bagaimanapun tidak membatasi vokal musik. 

Musik digunakan manusia bukan semata-mata untuk tujuan hiburan atau 

untuk menampilkan nilai-nilai estetika, tetapi juga dipergunakan untuk tujuan-

tujuan kemasyarakatan yang meliputi : 
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1) Bidang keagamaan 

2) Bidang pendidikan 

3) Bidang perjuangan  

4) Bidang perdagangan 

b. lagu dan musik dalam UUHC 

Karya musik atau lagu dalam pengertian Undang-Undang Hak Cipta 

diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri dari instrumen lagu 

atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Dengan 

pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu 

karya cipta dan dengan demikian maka Hak Cipta atas ciptaan tersebut hanya satu. 

Proses penciptaan sebuah lagu sampai dengan menjadi suatu rekaman yang 

dikonsumsi oleh masyarakat baik oleh masyarakat yang bertujuan komersil atau 

masyarakat yang tidak bertujuan komersil, akan terlihat sebagai konsep-konsep 

pengalihan Hak cipta belaka. Pada saat seorang pencipta melahirkan sebuah karya 

berupa lagu baik yang menggunakan lirik maupun yang tanpa lirik secara 

otomatis karya tersebut akan mendapat perlindungan Hak Cipta sejauh memenuhi 

subyektifitas Hak Cipta (Copyright subyektifity). Dalam proses lanjutan, pencipta 

tersebut akan mengalihkan sebagian dari hak yang dimiliki atas lagu tersebut 

kepada produser rekaman suara. Produser rekaman yang telah memperoleh lisensi 

untuk penggunaan sebuah lagu atau musik dari Pencipta selaku pemegang hak 

cipta, akan meneruskan proses kreatif pembuatan karya rekam suara dengan 

memilih dan menentukan penyanyi yang cocok untuk menyanyikan lagu tersebut, 

mencari pembuat aransemen, mencari musisi pendukung, mempersiapkan studio 

rekaman serta segala peralatan dan media yang diperlukan untuk itu (equipment). 

Dan dengan selesainya pekerjaan produser tersebut maka sebuah karya rekaman 

suara yang secara teoritis mendapat perlindungan penuh dalam hak yang berkaitan 

dengan Hak Cipta (neighboring right). Produser sepenuhnya memiliki hak atas 

rekaman suara (sound recording right) tanpa mempengaruhi perlindungan hak 

cipta atas lagu tersebut yang menjadi milik Pencipta. Sebuah karya rekam suara 

akan digandakan dan didistribusikan oleh para distributor melalui beberapa 

lembaga agen yang tersebar hampir disetiap propinsi untuk selanjutnya disalurkan 
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melalui toko-toko kaset dan CD agar sampai ketangan konsumen, sehingga 

konsumen komersial pun juga dapat memanfaatkan karya tersebut. 

Berkaitan dengan karya cipta musik atau lagu, ada dua macam hak yang 

berkaitan dengan hal tersebut yaitu hak mekanis (mechanichal right) yang 

berhubungan dengan produksi ulang lagu atau musik dalam bentuk kaset, CD, 

laser disk, video, dan lain-lain semacam itu dan hak mengumumkan (performing 

right) yang berkaitan dengan memperdengarkan sebuah musik atau lagu misalnya 

menyanyikan, memutar kaset atau compact disk player (CD player) ditempat 

umum untuk kepentingan komersial. 

 3. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Lisensi Hak Cipta 

Lisensi hak cipta adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta untuk 

mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait 

dengan persyaratan tertentu. Pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan izin 

kepada penerima lisensi dalam jangka waktu tertentu untuk menikmati manfaat 

ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. 

4. Tinjauan Umum Pengguna Musik Komersial 

a. Gambaran umum pengguna musik komersial 

Dalam menggunakan lagu dengan cara apa pun hingga dapat didengar dan 

dilihat oleh orang lain harus diperlukan izin dari Pencipta lagu. Pengguna musik 

atau lagu dapat dibagi dalam dua golongan yaitu pengguna musik komersial dan 

pengguna musik non komersial. Pengertian komersial itu  tersendiri dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 

finansial melalui penjualan barang, jasa, ataupun karcis. 

2) Kegiatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 

finansial dan atau pemasukan finansial akan tetapi hiburan yang disajikan 

melibatkan honorarium, gaji atau bentuk imbalan yang telah dibayar oleh 

para pemakai. 

Dalam Pasal 1 ayat (5) pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, 

pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan 

menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga suatu 
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ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Termasuk dalam 

kegiatan pengumuman ini misalnya mengadakan pertunjukan musik atau lagu 

secara komersial (show), memutar VCD melalui radio atau TV kepada konsumen 

hotel, restoran, media, transportasi dan lain-lain yang berguna untuk mencari 

keuntungan. 

Pihak pengguna musik komersial yang sudah memiliki lisensi YKCI adalah: 

a) Penyiaran                                 : Stasiun televisi dan Radio 

b) Konser                                     : Konser musik, fashion show, Pameran 

c) Bioskop                                   : GPBSI/ group 21 

d) tempat-tempat umum       : Hotel, Restauran,Café (PHRI), Diskotek,   

Pub, Bar, Karaoke, departemen 

Store,Rumah sakit, Fitness Centre, 

Bowling Centre, Panti Pijat 

e) Transportasi umum                  : Garuda, PELNI, pekta Air Service 

f) Music online                             : Phone on hold, Pengguna musik  

                                                        di internet 

g) Perusahaan rekaman                : Sony Music, BMG Aquarius, Warner.  

h) Agen periklanan                      :Citra Lintas, Ad Force. 

i) Penerbit media cetak                : Percetakan Koran Kompas 

b. Gambaran hotel sebagai pengguna musik komersial. 

1) Sejarah kedudukan hotel dalam industri pariwisata 

Sejarah perhotelan adalah sejalan dengan sejarah peradapan manusia itu 

sendiri. Manusia selalu memerlukan tempat untuk berlindung dari cuaca yang 

panas atau cuaca yang dingin. Sejak jaman purba banyak sekali dijumpai 

manusia-manusia yang berdiam di gua-gua, hal tersebut merupakan bentuk 

sederhana dari kebutuhan manusia akan tempat berlindung. Demikian juga dengan 

mereka yang akan mengadakan perjalanan keluar dari daerah tempat tinggalnya. 

Industri pariwisata dewasa ini sudah memasuki apa yang disebut “mass 

tourism” dimana orang-orang tidak lagi melakukan perjalanan secara sendiri-

sendiri tetapi secara berombongan. Hal tersebut dimungkinkan dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

berkembangnya penerbangan borongan dan adanya pesawat yang sekaligus dapat 

membawa penumpang dalam jumlah yang cukup besar. 

Peran sektor pariwisata makin penting dalam perekonomian Indonesia, baik 

itu sebagai sumber penerimaan devisa, kesempata kerja maupun kesempatan 

berusaha. Dalam rancangan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, GBHN telah menentukan bahwa pengembangan pariwisata 

seharusnya dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperluas dan memanfaatkan 

sumber serta potensi pariwisata nasional sehingga kegiatan yang dilakukan 

tersebut menjadi suatu kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan 

penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan kerja serta 

memperluas kesempatan berusaha, khususnya masyarakat sekitarnya untuk 

merangsang pembangunan regional, memperkenalkan identitas serta kebudayaan 

nasional. Bagi Indonesia dengan potensi pariwisata yang dimilikinya, kegiatan 

kepariwisataan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan 

yang dapat diandalkan untuk menambah pemasukan devisa bagi negara. 

 5.  Tinjauan umum tentang pembayaran royalti 

Istilah royalti mula-mula berasal dari suatu kenyataan bahwa di Negara 

Inggris pada abad emas dan perak atau abad ke XVI, tambang-tambang emas, 

perak, gas alam, minyak serta tambang mineral lainnya milik kerajaan Inggris, 

dapat ditambang jika membayar royalty kepada raja. Dalam perkembangan 

selanjutnya istilah royalti tidak hanya digunakan sebagai istilah diizinkannya 

orang-orang untuk menambang bahan-bahan tambang milik kerajaan, tetapi istilah 

royalti digunakan pula untuk pembayaran yang diberikan pada Pencipta atau 

penemu (paten) atas penggunaan hak khusus atau hak eksklusif dari karya cipta 

atau karya temuannya. 

Henry Campbell Black memberi definisi tentang royalti sebagai berikut 

(1990:1995) : ‘Royalty, compensation for the use of property, usually copyrighted 

material or natural resources, expressed as apercentage of receipt from using the 

property or as an account per unit produced. Apayment which is made to n 

aunthor or composed by an assignee uncensee or copyrighted holder in repect of 

each article sold unde the patent, royalty is share of product or profit reserved by 
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owner for pemitting another the use of property”. Dari definisi menurut Henry 

Campbell Black dapat diterjemahkan bahwa royalty merupakan kompensasi untuk 

menggunakan hak milik, biasanya benda yang dilindungi Hak Cipta atau sumber 

kekayaan, dinyatakan sebagai persentase yang diterima dari pengguna benda atau 

sebagai perhitungan per unit yang diproduksi, suatu pembayaran yang diberikan 

kepada per orang atau Pencipta oleh penerima hak (assignee), penerima lisensi 

(lisensor), atau pemegang hak atas penggandaan dari karya cipta yang terjual atau 

atas suatu penemuan baru dari benda yang dilindungi paten. Royalti adalah andil 

dari produk atau keuntungan dari pihak pemilik untuk mengizinkan pihak lain 

menggunakan hak itu. 

Sedangkan didalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum ada 

satupun yang memberikan batas-batas tentang pengertian royalti sehubungan 

dengan masalah hak Cipta. Pengertian yang khusus terdapat dalam definisi 

menurut copyright dan home Copying Technolgy assement, October 1989. Royalti 

adalah suatu pembayaran yang diserahkan pada pemilik hak cipta atas 

penggunaan hak miliknya. Royalti biasa didasarkan pada perjanjian presentase 

atau dengan ukuran-ukuran lain dari pendapatan yang timbul dari penggunaan hak 

milik tersebut. Dalam peraturan YKCI (khusus hak mengumumkan), royalti 

merupakan hak ekonomi para pencipta lagu atau pemegang hak cipta karya cipta 

musik jika karyanya dipergunakan atau diumumkan secara komersial setelah 

dipotong administrasi KCI. Menurut Rooseno dalam tulisannya yang berjudul 

masalah pemungutan royalty dan perlindungan karya cipta, pengertian royalti 

adalah pembayaran yang dilakukan oleh pengelola atau penerima hak cipta 

kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas izin yang diberikan untuk 

mengeksploitasi hak cipta miliknya. Rumusan pengertian royalti inilah yang 

paling berkaitan dengan masalah hak cipta karena pengertian ini memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan khusus mengenai masalah royalti dibidang Hak 

Cipta. 

Setiap orang atau badan yang menampilkan atau mempertunjukan suatu 

karya cipta harus meminta izin kepada pemilik hak performing tersebut. Seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa hak cipta merupakan hak tunggal 
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yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta atas ciptaannya dimana hak 

tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain atas izin dari penciptanya untuk 

memanfaatkan ciptaannya (Simorangkir, 1986:6). Royalti adalah sejumlah uang 

yang merupakan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak 

cipta musik Indonesia dan asing yang merupakan peserta KCI maupun pihak lain 

yang berafiliasi dengan KCI. Sistem pembayaran royalti yang dikenal selama ini 

antara lain : 

a. Sistem perjanjian bersifat umum (blanket licensing) 

Sistem blanket yaitu suatu pembayaran yang dapat digunakan untuk 

membayar beberapa karya cipta. Di Indonesia sistim ini digunakan oleh 

YKCI untuk mengelola pembayara royalty dibidang musik atau lagu. Jadi 

yang diperoleh dalam sistem ini bukan izin atas lagu melainkan lisensi 

untuk semua lagu. 

b. Sistem retribusi (levy)  

Sistem retribusi adalah sistem yang mengenakan retribusi pada 

perangkat atau alat media pertunjukan tersebut. Disini produsen atau 

penjual harus membayar retribusi atas setiap alat tersebut. 

c. Sistem campuran adalah campuran dari sistem blanket dan sistem 

retribusi. 

Untuk kelancaran pembayaran royalti terdapat suatu lembaga yang 

mengorganisir orang atau badan yang sering menggelar pertunjukan yang disebut 

dengan “Public House Society”. Lembaga ini mengorganisir tempat-tempat 

hiburan, teater, hotel dan tempat-tempat yang sering memberikan hiburan 

didalamnya seperti kapal laut dan pesawat terbang. Dan juga ada suatu lembaga 

yang mengurus hak pertunjukan yang disebut dengan “Performing Right Society” 

lembaga tersebut mengorganisir para musikus, komposer, pencipta dan penerbit 

karya cipta musik lainnya. Lembaga ini bertugas memberikan kemudahan dalam 

hal mendapatkan izin pertunjukan serta berperan dalam mengumpulkan hasil 

royalti yang dibayar oleh  pihak yang mengadakan pertunjukan tersebut. Di 

Indonesia lembaga yang mempunyai peran tersebut adalah Yayasan Karya Cipta 

Indonesia (YKCI). (Djumhana, dan Djubaidillah, 1993:55) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 Sistem yang digunakan oleh YKCI dalam memberikan izin kepada  

pengguna musik komersial untuk melaksanakan kewajiban pembayaran royalti 

adalah dengan menggunakan sistem blanket atau paket. Besarnya royalti yang 

telah dihitung oleh YKCI harus dibayar dimuka oleh pengguna musik komersial 

untuk pemakaian 1 tahun pertama atas karya musik atau lagu apa saja yang 

dikehendaki. Pada akhir tahun atau secara berkala selama waktu 1 tahun berjalan 

users memberikan daftar karya musik yang digunakannya agar supaya royalti 

yang telah dibayarkan akan sampai kepada Pencipta karya musik yang karya 

musiknya disiarkan atau diumumkan. 

 7. Tinjauan umum tentang Yayasan Karya Cipta Indonesia. 

YKCI merupakan suatu lembaga nirlaba yang bertujuan menjembatani 

antara pencipta atau pemegang hak cipta secara kolektif dengan para pengguna 

musik komersial (users) untuk mengurus izin pemakaian lagu dan menyelesaikan 

kewajiban membayar royalti. Yayasan ini disahkan dengan akte pendirian yang 

ditandatangani di muka notaris Abdul Latief pada tanggal 12 Juni 1990. Pada 

tahun pertama YKCI mengurusi hak mengumumkan para pencipta karya musik 

lokal dan asing sekaligus. Pada tahun 1993 YKCI mulai mengembangkan dirinya 

dalam mengelola hak memperbanyak sebagian pencipta asing dan tahun 1997 

sebagian pencipta lokal. Pada tanggal 15 januari 1991, di Jakarta ditandatangani 

sebuah Recioprocal Agreement( Perjanjian timbal balik) antara YKCI dengan 

BUMA STEMRA yang berisikan kesepakatan bahwa YKCI adalah satu-satunya 

badan yang bertugas untuk mengelola Performing Right, pencipta lagu sedunia, 

sekaligus disepakati pula bantuan pendanaan tanpa bersyarat dari CISAC. 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

   

 
 
 
 
 
                                                                 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari bagan diatas kita dapat mengetahui bahwa pencipta dengan segala 

intelektual yang dimiliknya menghasilkan musik atau lagu. Berdasarkan Undang-

Undang Hak Cipta, pencipta mempunyai hak terhadap karya musik atau lagu yang 

dihasilkannya. Musik atau lagu merupakan salah satu jenis hak cipta yang 

dilindungi oleh undang-undang karena musik atau lagu tersebut telah didaftarkan 

oleh penciptanya. Sehingga apabila pengguna musik komersial menggunakan 

musik atau lagu dari hasil ciptaan pencipta atau pemegang hak cipta untuk 

kepentingan komersial maka ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada 

pencipta musik atau lagu tersebut. Apabila pihak pengguna musik komersial telah 

mendapatkan izin dari pencipta musik atau lagu maka users atau pengguna musik 

komersial mempunyai kewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta atas 

pemakaian musik atau lagu tersebut. Dengan melihat kenyataan yang ada bahwa 

banyak sekali  para pengguna musik komersial yang menggunakan beberapa 

karya pencipta musik atau lagu, sehingga hal ini menyebabkan pihak pengguna 

musik komersial merasa kesulitan untuk meminta izin kepada masing-masing 

pencipta musik atau lagu tersebut serta kesulitan dalam melakukan pembayaran 

royalti secara langsung. Dengan melihat permasalahan tersebut diatas maka 

PENCIPTA 

MUSIK ATAU LAGU 
YAYASAN KARYA 
CIPTA INDONESIA       

(YKCI) 

LISENSI HAK CIPTA 

PENGGUNA MUSIK 
KOMERSIAL 
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diperlukan suatu lembaga yang bisa berperan dalam mengatasi permasalahan itu. 

Melalui lembaga YKCI,  pengguna musik komersial bisa mendapatkan izin tanpa 

harus meminta izin kepada pencipta musik atau lagu secara langsung. Lembaga 

ini juga akan menjadi pihak yang mengorganisir para musikus dan pengguna 

musik komersial, sehingga dapat dikatakan bahwa YKCI secara tidak langsung 

melindungi hak ekonomi atas lagu atau musik pencipta. Dari uraian diatas dapat 

dikatakan bahwa YKCI sangat berperan dalam menegakan hukum Hak kekayaan 

intelektual khususnya hak cipta dengan cara memberikan perlindungan secara 

tidak langsung terhadap musik atau lagu yang dihasilkan pencipta. 

Pada saat ini, Hukum Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Right 

memegang peranan yang sangat penting dalam dunia internasional. Dalam era 

perdagangan bebas, Intellectual Property meliputi: Penemuan (invention), desain 

(design), merek dagang (trademark), buku serta musik. Kewajiban setiap negara 

adalah melindungi hak kekayaan intelektual tersebut sebagai suatu kreasi manusia 

(human creativity) untuk mendorong dan lebih memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta memperkaya literatur dan seni dengan memberikan dan ikut serta 

menciptakan lingkungan yang stabil bagi pemasaran produk Hak Kekayaan 

Intelektual. 

Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap musik atau lagu dapat 

dikaitkan dengan aspek pengembangan kebudayaan dan aspek potensi ekonomi. 

Dilihat dari sudut pengembangan kebudayaan, musik atau lagu mencerminkan dan 

membawakan nilai-nilai kebudayaan bangsa yang sifatnya khas. Oleh karena itu, 

musik atau lagu perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam rangka 

mempertahankan kepribadian dan nilai-nilai budaya Indonesia. Aspek ini semakin 

penting dalam menghadapi era globalisasi. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya 

lebih untuk memasyarakatkan perlindungan hak cipta dalam rangka meningkatkan 

kreatifitas seniman musik atau lagu untuk menghasilkan ciptaan yang lebih 

bermutu berdasarkan budaya bangsa sendiri. Atas dasar inilah, perlindungan hak 

cipta atas musik atau lagu, baik dari segi substansi hukum maupun pelaksanaan 

hukum perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Prosedur pembayaran Royalti Atas Sertifikat Lisensi Atas Karya Cipta   

Lagu Atau Musik oleh Pengguna Musik Komersial 

Salah satu upaya perlindungan terhadap karya cipta adalah dengan 

memberikan imbalan berupa royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas 

dipertunjukannya atau diperbanyaknya karya cipta secara komersial. Untuk 

mempermudah pengelolaan hak pencipta beserta royaltinya, sudah ada suatu 

badan administratif kolektif yang berdiri baik di Indonesia maupun di beberapa 

negara lainnya. 

Badan-badan itu diantaranya adalah : 

 1.  Het Bureau Voor Muziek Auters recht (BUMA) 

BUMA adalah suatu badan penengah dan pengawasan untuk memperoleh 

izin penggunaan musik atau lagu dan hak cipta sejenisnya. BUMA didirikan di 

Amstel Veen, Belanda. BUMA beranggotakan para komponis, pedagang musik, 

penerbit serta para sastrawan. Disamping megurus masalah performing karya 

cipta musik atau lagu, BUMA juga membawahi dua bidang lainnya yaitu 

STCNRA (de Stichting tot Exploitatie Van Mechanische Reproduktierechten Van 

Austersrechten) yang mengurusi soal pemberian izin untuk memperbanyak karya 

cipta (mechanical right) dan SCBA (de Stichting tot Exploitatie Van Mechanische 

Reproduktierechten Van Austersrechten) yang bertindak sebagai penengah antara 

pencipta di bidang karya sastra dengan pihak eksploitisnya (penerbitnya). 

 2. The American Society of composer, Author and Publisher (ASCAP) 

ASCAP merupakan badan yang mengelola performing rigts di Amerika 

Serikat. Selain ASCAP di Amerika Serikat ada badan lain yang mengelola 

performing rights, yaitu BMI ( The Broadcast Inc) dan SESAC (Society European 

stage authors and Composers). 

 3. Japanese society For Right of Authors, composers and Publishers (JASRAC) 

JASRAC merupakan badan tunggal yang bertugas mengadministrasikan hak 

cipta musik atau lagu di Jepang. Badan ini mewakili pencipta atau pemegang hak 
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cipta musik dalam negeri maupun luar negeri, baik Performance Rights maupun 

Mechanichal Rights. 

4. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) 

YKCI merupakan suatu badan administratif kolektif yang ada di Indonesia. 

Badan ini bertindak untuk dan atas nama pencipta maupun pemegang hak cipta 

dalam mengelola performing right dan pemungutan royalti untuk bidang karya 

cipta musik atau lagu saja dan belum mencakup karya-karya lainnya. Sedangkan 

untuk masalah mechanichal right suatu karya cipta belum ada wadah yang 

menanganinya. 

Diawali dengan diterimanya persatuan artis pencipta lagu dan penata musik 

rekaman Indonesia (PAPPRI) sebagai Associate Member pada konfederasi 

perkumpulan pencipta lagu dan penulis lirik internasional (CISAC) yang 

menghimpun sekitar 158 organisasi dari 86 negara dari seluruh penjuru dunia. 

Atas prakarsa Jimmy Yin, yang pada waktu itu merupakan regional delegate 

CISAC untuk wilayah Asia Pasifik mengundang PAPPRI sebagai observer, pada 

pertemuan tahunan yang diselenggarakan selama dua hari pada bulan Januari 

1988. Dalam pertemuan tersebut, PAPPRI diwakili oleh H.Enteng Tanamal 

(Ketua Umum), Rinto Harahap (ketua1), Tb Sadikin Suchra (Sekretaris umum), 

Paul Hutabarat, SH (Penasehat PAPPRI) dan Chandra Darusman, SE (Kepala 

bidang penelitian dan pengembangan), dimana dalam pertemuan tersebut PAPPRI 

diminta untuk menjelaskan tentang organisasi perlindungan hak cipta yang ada di 

Indonesia. Dari pertemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlunya dibentuk 

suatu organisasi baru yang dapat secara perlahan namun pasti menjalankan fungsi 

sebagai Collecting Society Performing Right Society. Ada beberapa alasan 

mendasar mengapa PAPPRI kurang cocok menjalankan fungsinya yaitu Pertama 

karena PAPPRI dianggap sebagai Guild of Composers atau organisasi profesi 

pencipta lagu yang tugasnya adalah merumuskan antara lain aturan-aturan 

didalam dunia rekaman, menyelesaikan semua permasalahan dunia rekaman dan 

pembinaan dunia profesi. Alasan kedua karena PAPPRI tidak menerima publisher 

sebagai anggotanya. Atas dasar itu maka kelima orang tersebut sepakat untuk 

membentuk Collecting Society dan untuk sementara bernama (atas usul Rinto 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

Harahap) INCOS yang merupakan singkatan dari Indonesia Collecting Society 

dan kemudian akan mengajak lagi beberapa pihak secara perseorangan yang 

seaspirasi tentunya dengan PAPPRI selaku lembaga untuk mendukung INCOS. 

Kesepakatan tersebut yang dirumuskan di lobi hotel Hyatt Singapore, pukul 11.16 

tanggal 15 januari 1988. Dapat dikatakan bahwa pertemuan tersebut akan menjadi 

cikal bakal pembentukan INCOS yang selanjutnya menjadi Yayasan Karya Cipta 

Indonesia. Di luar negeri perkumpulan yang memiliki anggota (membership 

society) dapat dianggap sebagai badan hukum, sedangkan di Indonesia tidak. Atas 

usulan A.H. Dimas Wahab, maka dalam pertemuan tersebut disepakati untuk 

membentuk yayasan sebagai bentuk badan hukum dari INCOS. Nama INCOS 

mengalami perubahan sebanyak dua kali. Yakni Yayasan Karya Musik Indonesia 

dan yang terakhir menjadi Yayasan Karya cipta Indonesia. 

Yayasan ini di sahkan dengan akta pendirian yang ditanda tangani di muka 

notaris Abdul Latif pada tanggal 12 juni 1980. Pada tahun pertama, YKCI bertgas 

mengurusi masalah hak mengumumkan para pencipta karya musil lokal dan asing 

sekaligus. Pada tahun 1993 YKCI mulai mengembangkan dirinya dalam 

mengelola hak memperbanyak sebagian pencipta asing dan pada tahun 1997 

sebagian pencipta lokal. Pada tanggal 15 Januari 1991 di Jakarta ditandatangani 

sebuah Recioprocal Agreement (perjanjian timbal balik) antara YKCI dengan 

BUMA STEMRA yang berisikan kesepakatan bahwa YKCI adalah satu-satunya 

lembaga yang memiliki hak untuk mengelola performing right pencipta lagu 

sedunia sekaligus disepakati pula bantuan pendanaan tanpa bersyarat dari CISAC. 

Dengan adanya UU Hak Cipta Nomor.19 Tahun 2002, pencipta lagu 

memiliki hak khusus untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya. 

Ini berarti bahwa apabila ada pihak yang ingin menggunakan suatu karya cipta 

dari seseorang, pihak tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik 

hak cipta atau pemegang hak cipta. YKCI merupakan suatu lembaga nirlaba yang 

didirikan guna menjembatani antara pencipta lagu dengan pengguna musik 

komersial untuk mengurus izin pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban 

membayar royalti.  
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a. Prosedur Pendekatan Kepada Pengguna Musik Komersial 

Dalam memperkenalkan cara kerjanya serta memberikan pengertian pada 

para users yang belum mengerti akan pentingnya perizinan hak cipta untuk 

melindungi mereka dari gugatan para pencipta, YKCI menempuh beberapa tahap. 

Dalam hal pendekatan ke users, di YKCI dilakukan oleh users department. Bisa 

dbilang bagian ini merupakan ujung tombak dari YKCI karena users department 

mempunyai tugas mengadakan pendekatan kepada users dan meyakinkan mereka 

akan pentingnya perizinan tersebut bagi mereka, yang kebanyakan tidak mengerti 

bahkan tidak tahu bahwa harus ada perizinan hak cipta dalam penggunaan ciptaan 

musik atau lagu secara komersial. Bagi mereka, karena mereka telah membeli 

kaset atau VCD atau sejenisnya mereka merasa berhak untuk menggunakannya 

untuk apa pun. Padahal, untuk menggunakan karya cipta tersebut secara 

komersial, mereka harus mendapat izin dari pencipta dan harus membayar royalti 

kepada pencipta atas pemakaian lagu atau musik tersebut. Untuk memberikan 

pengertian pada mereka inilah yang paling sulit, oleh karena itu diperlukan orang-

orang yang sabar, tetapi tegas dan pantang mundur 

Hotel AGAS sebagai anggota dari PHRI sudah melakukan perjanjian hak 

cipta kepada YKCI untuk pemakaian musik atau lagu yang akan diputar di hotel 

tersebut sebab manajemen hotel AGAS tahu bahwa hotel AGAS masuk dalam 

kategori pengguna musik komersial yang ditetapkan oleh YKCI yaitu dalam 

kategori General Licencing dimana dalam usahanya, hotel AGAS memiliki kafe 

yang selalu memutar lagu dari beberap pencipta baik itu secara live maupun tidak 

secara live : 

Beberapa pengguna musik komersial atau users yang masuk dalam kategori 

YKCI antara lain 

v Broadcasting (penyiaran) 

Yaitu : (1). Radio pemerintah dan swasta 

               (2) televisi pemerintah dan swasta 

v General Lisencing (tempat umum) 

   Yaitu:   (1) Tempat hiburan 

- Diskotik 
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- Restaurant dan PUB 

- Bar dan night club 

- Karaoke dan singing hall 

- Kafe dan musik di lobby hotel dan sejenisnya 

                   (2).  Pertokoan 

- Supermarket 

- Departemen store 

- Plaza dan mall 

(3). Transportasi umum 

- Kapal udara 

- Bus 

- Kereta api 

- Kapal laut 

v Konser (tempat pertunjukan) 

   Yaitu: (1) Show musik 

                 (2) Fashion show 

                 (3) Sirkus 

                 (4) Pameran 

v Lain-lain 

     Yaitu: (1) Taman hiburan 

                (2) Ice skating(arena ice skating) 

                (3) musik di telepon (hold on music) 

Tahap-tahap dalam melakukan pendekatan kepada users berpatokan pada 

petunjuk pelaksanaan teknis YKCI yaitu: 

      1). Tahap Persiapan Data 

Pada tahap ini, orang-orang dari YKCI memiliki daftar users yang berada 

disuatu wilayah dari: 

(1) Dinas pariwisata 

(2) Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia(PHRI) setempat 

(3) Media massa atau elektronika 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

Setelah mendapatkan data-data dari users yang diperoleh melalui ketiga 

tersebut diatas, pihak YKCI kemudian akan melakukan survey dilapangan untuk: 

(1)  Mengecek apakah alamat users benar atau tidak 

(2) Mencari tahu apakah users yang termasuk dalam kategori tersebut 

menggunakan musik atau tidak 

(3) Survei kapasitas dari tempat users tersebut, seberapa luas tempatnya 

dan berapa banyak tempat duduknya 

(4) Mencatat nama dan pengelola tempat. 

Survey dilapangan terhadap hotel AGAS dilakukan oleh YKCI cabang 

(YKCI daerah). Hotel AGAS kemudian mengisi data berdasarkan formulir yang 

dikirim oleh YKCI pusat. Data yang telah diisi oleh hotel AGAS kemudin dikirim 

kembali ke YKCI Pusat (Jakarta). Setelah data dari hotel AGAS diperiksa oleh 

YKCI Pusat, YKCI pusat kemudian mengirim kembali data dari hotel AGAS 

kepada YKCI daerah (cabang) untuk diteliti kembali kebenaran isi dan data 

tersebut. Jika data yang diisi telah sesuai, maka YKCI daerah mengirim kembali 

data tersebut ke YKCI Pusat untuk diberikan harga berdasarkan cara 

penghitungan yang telah ditetapkan. 

2). Tahap Perkenalan (persuasif) 

Pada tahap ini YKCI berusaha memperkenalkan diri pada users agar users 

mengetahui tujuan dan maksud dari YKCI. 

Hal pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan surat 

menyurat dengan hotel AGAS. Teorinya, surat menyurat ini dilakukan minimal 3 

(tiga) kali, tapi dalam prakteknya bisa 15 -20 kali. Hal ini disebabkan apabila 

users sulit menerima penjelasan dari YKCI akan pentingnya pembayaran royalti 

bila mereka menggunakan musik secara komersial. Apabila users sudah 

menanggapi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan negosiasi. Hotel AGAS 

sebagai anggota dari PHRI meminta tarif yang lebih ringan dari jumlah tarif yang 

sudah ditetapkan dalam negosiasi antara YKCI dengan PHRI karena hotel AGAS 

beserta semua users di Surakarta menganggap bahwa situasi dan kondisi antara 

hotel di Surakarta jauh berbeda dengan situasi dan kondisi hotel-hotel di ibukota. 

Jumlah tamu yang menginap di hotel maupun tamu yang mengunjungi kafe-kafe 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

di Surakarta jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah tamu yang 

menginap maupun yang mengunjungi kafe-kafe di hotel-hotel kota besar sehingga 

hotel AGAS beserta semua hotel di Surakarta meminta besarnya biaya royalti 

yang dibayar kepada YKCI lebih kecil dari besarnya biaya royalti yang telah 

ditetapkan dalam negoisasi antara PHRI dengan YKCI. Oleh sebab itu hotel 

AGAS beserta semua hotel di Surakarta hingga saat ini masih menunggu 

keputusan dari anggota dewan mengenai besarnya biaya royalti yang harus 

dibayar kepada YKCI atas pemkaian lagu yang diputar di hotel AGAS maupun 

hotel lainnya di Surakarta. 

Sebenarnya perbedaan tarif tersebut disebabkan karena adanya perbedaan 

indeks upah minimum regional (UMR) yang dikeluarkan oleh Depnaker RI 

seperti yng tercantum pada Pasal 3 addedum perjanjian kerjasama lisensi 

pengumuman musik antara YKCI dan PHRI. Pertimbangan ini dilakukan agar 

tidak merugikan kedua belah pihak, baik users maupun pencipta. Setelah 

negoisasi tercipta, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu users mau 

membayar royalti kepada YKCI atau users tersebut tidak mau membayar royalti 

kepada YKCI (bermasalah). Apabila users mau membayar maka YKCI akan 

menerbitkan lisensi pengumuman musik (LPM) dan apabila users tidak mau 

membayar walaupun sudah dilakukan perkenalan atau negoisasi, maka users 

tersebut akan dilakukan penanganan lebih lanjut karena hal ini sifatnya sudah 

pelanggaran hak cipta. Hotel AGAS sendiri dalam hal ini mau membayar biaya 

royalti kepada YKCI atas pemakaian lagu yang diputar di hotel tersebut. Akan 

tetapi sampai saat ini kewajiban tersebut belum dapat dilaksanakan oleh hotel 

AGAS beserta semua hotel di surakarta karena besarnya biaya royalti yang harus 

dibayar oleh hotel AGAS beserta semua hotel di surakarta masih dibahas oleh 

anggota dewan. 

3). Tahap bermasalah 

Tahap ini terjadi apabila users yang telah diberi penjelasan oleh YKCI, tetap 

tidak mau membayar royalti kepada YKCI. Dalam hal ini YKCI bekerjasama 

dengan Kanwil Departemen Kehakiman setempat, polisi daerah setempat serta 
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Kanwil Pariwisata setempat untuk menindak para users yang melanggar atau tidak 

mau membayar royalti. 

Langkah-langkah yang diambil apabila terjadi pelanggaran hak cipta adalah: 

(1) Perdata 

YKCI selaku pemegang kuasa dari para pencipta dapat menuntut ganti rugi 

kepada users yang tidak mau membayar royalti. Dasarnya adalah Pasal 1365 KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa” Perbuatan yang melanggar hukum yang 

mengakibatkan kerugian orang lain, wajib memberikan ganti rugi”. Hal dalam 

pemeriksaan gugatan dapat memerintahkan untuk menghentikan perdagangan 

barang atau jasa yang mempergunakan atas hak kekayaan intelektual orang lain 

tanpa hak atas permintaan penggugat. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1997 

dimana empat lokasi karaoke yang terletak di Mangga Besar, Jakarta Barat, 

disegel karena tidak mau membayar royalti selama tiga tahun. Polisi bersama 

YKCI dibantu Kanwil Pariwisata DKI dan Kanwil Kehakiman Jakarta melakukan 

penggerebekan dan penyegelan terhadap empat karaoke tersebut. Kejadian di atas 

membuktikan bahwa YKCI  sangat serius dan tidak main-main dalam 

menjalankan tugasnya. 

(2) Pidana 

Dasar yang dipakai adalah Undang-Undang Hak Cipta mengenai ketentua 

Pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan: 

“Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak mengguakan atau 

memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidaa 

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). 

Dengan dasar yang telah jelas tersebut, users yang bersikukuh tidak mau 

membayar royalti dapat dikenai pasal tersebut. Bahkan dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, sanksi terhadap pelanggaran hak cipta 

ditingkatkan yang tujuanya adalah untuk melindungi hak pencipta. 
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(3) Teguran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) 

Kewenangan dari PPNS adalah menegur dan melakukan penyidikan kepada 

pelanggar hak cipta yang selajutnya memberikan informasi pada lembaga yang 

berwenang dalam penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual yaitu POLRI. 

b. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Royalti 

Berdasarkan data-data yang kami peroleh dari Bapak Dedy Kurniawan, 

salah satu pegawai YKCI Jakarta bahwa pelaksanaan pembayaraan royalti melalui 

beberapa tahap, yaitu : 

1). Mekanisme Perizinan Hak Cipta 

Dalam memberikan perizinan bagi pengguna musik komersial, YKCI 

berusaha menempuh jalan yang termudah agar users atau pengguna musik 

komersial tidak merasa kesulitkan dalam mendapatka izin untuk pemakaian lagu 

atau musik. Dalam mekanisme perizinan hak cipta, YKCI mengkatogerikannya 

dalam tiga kondisi, yaitu : Kondisi sederhana, Kondisi kompleks dan Kondisi 

ideal 

(1) Kondisi sederhana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaitu suatu kondisi dimana hanya ada satu pengguna musik komersial yang 

menggunakan banyak ciptaan lagu atau musik dari banyak pencipta. Dalam 
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kondisi sederhana ini, users akan kesulitan untuk meminta izin kepada para 

pencipta yang tersebar di berbagai wilayah bahkan di berbagai negara. Hal 

tersebut harus dilakukan karena apabila tidak, pengguna musik komersial tersebut 

dapat dituntut oleh para pencipta karena merugikan diri mereka. Oleh karena 

keterbatasan kondisi dari para users, dimana users sulit meminta izin kepada para 

pencipta, sehingga yang terjadi di lapangan banyak sekali terjadi pelanggaran hak 

cipta, dimana pemakai musik menggunakan ciptaan musik atau lagu tanpa izin 

dari pencipta. 

(2) Kondisi Kompleks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaitu suatu kondisi di mana terdapat banyak pengguna musik komersial 

yang memakai lagu atau musik dari banyak pencipta. Kondisi ini sangat kompleks 

sekali. Kesulitan pada kondisi ini adalah pada kedua belah pihak, yaitu antara 

pemakai musik dengan pencipta lagu tersebut. Bagi pengguna musik komersial, 

mereka kesulitan untuk meminta izin secara langsung dari para pencipta lagu 

tersebut yang berada di mana-mana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 
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Sedangkan bagi para pencipta lagu atau musik, mereka kesulitan untuk mendata 

para pemakai ciptaan lagu atau musik mereka. Kondisi tersebut di atas jelas 

menyulitkan kedua belah pihak dalam hal waktu, tenaga, biaya maupun hak 

pencipta untuk mendapatkan royalti atas pemakaian ciptaannya. 

(3) Kondisi Ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari ibu Endang (Kepala 

Personalia Hotel AGAS Surakarta), Kondisi ideal inilah yang dipakai oleh hotel 

AGAS beserta semua hotel lainnya di Surakarta maupun hotel-hotel di seluruh 

Indonesia dalam mengurus masalah perizinan hak cipta. Dalam kondisi ideal ini, 

YKCI sebagai lembaga yang mengurusi masalah royalti, memberikan kemudahan 

kepada para users untuk mengurus masalah perizinan hak cipta. Hotel AGAS 

beserta semua hotel di Surakarta cukup menyerahkan data mereka pada YKCI 

pusat, lalu atas kuasa tertulis dari para pencipta, YKCI memberikan izin pada 

hotel AGAS dan semua users di Surakarta untuk memakai musik atau lagu apapun 

dari pencipta manapun. Izin yang diperoleh oleh hotel AGAS berlaku untuk 1 
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tahun dan pembayaran royalti untuk pemakaian lagu tersebut dibayar di muka. 

Setelah YKCI menerima pembayaran royalti dari hotel AGAS, YKCI kemudian 

akan mendistribusikan royalti tersebut pada para pencipta sesuai dengan frekuensi 

pemakaian lagu tersebut. Dengan demikian hotel AGAS beserta semua users 

lainnya di Surakarta tidak perlu bersusah payah untuk meminta izin dari para 

pencipta secara langsung, karena YKCI akan mengurus masalah tersebut sehingga 

penghematan waktu, tenaga dan biaya bisa dilakukan.  

c. Mekanisme Pemungutan dan Pembagian Royalti 
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Perhitungan mengenai: 
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Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari manajemen Hotel AGAS 

bahwa semua anggota dari PHRI sebelum menggunakan lagu atau musik harus 

mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh YKCI yaitu seperti mekanisme 

yang tampak dalam tabel diatas. Sebelum menggunakan lagu atau musik, Hotel 

AGAS mengikuti langkah-langkah atau mekanisme yang sudah ditentukan 

sebelumnya yaitu seperti mekanisme yang tampak dalam tabel dimana dalam 

mekanisme ini Hotel AGAS melaksanakan semua proses tersebut antara lain : 

1). Proses Kepesertaan (Keanggotaan) 

Yang dilakukan dalam proses ini adalah: 

(1) Pendaftaran peserta. 

            (2) Pembuatan kontrak. 

(3) Pembuatan surat kuasa.  

            (4) Pendaftaran karya cipta. 

Pencipta yang ikut dalam kepesertaan ini terdiri dari dua macam, yaitu: 

(1) Pencipta atau pemegang hak cipta lokal. 

(2) Pencipta atau pemegang hak cipta asing. 

Untuk pencipta atau pemegang hak cipta lokal tidak ada masalah, karena 

setiap pencipta lokal dapat menjadi peserta dalam YKCI. Mereka bisa mendaftar 

ke YKCI Jakarta dan bisa juga ke YKCI daerah dimana pencipta bertempat tiggal 

dan hal ini bertujuan untuk mempermudah para pencipta tadi. Tetapi untuk 

pencipta asing, tidak semua pencipta asing dapat menjadi peserta dalam YKCI 

serta karya-karyanya dilindungi oleh UUHC Indonesia karena hak cipta asing 

dalam undang-undang hak cipta Indonesia akan dilindungi dengan ketentuan: 

(1)  Diumumkan untuk pertama kali di Indonesia 

(2) Negara dari pemegang hak cipta asing yang bersangkutan mengadaka 

perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dan negara 

Indonesia, atau negara dari pemegang hak cipta asing yang bersangkutan 

ikut serta dalam perjanjian multilateral yang sama dibidang hak cipta, 

yang diikuti pula oleh negara Indonesia (Pasal 48 UUHC)  

Indonesia telah menyetujui pembentukan organisasi perdagangan dunia yang 

diadakan pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko, yang kemudian 
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disahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 

1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization). 

Salah satu dari bagian pembentukan organisasi itu adalah Persetujuan 

Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade related 

Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit 

goods/TRIPs). 

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional 

dibidang HKI yang tertuang dalam: 

1) KEPPRES Nomor. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan The Paris  

Convention 

2) KEPPRES Nomor. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan The Patent 

Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under PCT 

3) KEPPRES Nomor. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan The Trademark 

Law Treaty 

4) KEPPRES Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Bern Convention 

for the Protection of Literary and Artitic Work 

   5) KEPPRES Nomor. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan World Intellectual 

Property Organization (WIPO) Copyrights Treaty 

Selama pemegang hak cipta asing itu mempunyai hubungan bilateral 

maupun hubungan multilateral dengan Indonesia, maka karya ciptanya akan 

mendapat perlindungan di Indonesia, sedangkan pemegang hak cipta asing yang 

tidak memiliki hubungan baik hubungan bilateral maupun hubungan multilateral, 

maka karya ciptanya tidak akan mendapat perlindungan apapun. 

Sejauh ini, pelaksanaan perlindungan dalam kerangka bilateral telah 

berlangsung dengan masyarakat Eropa (terbatas pada sound recordings saja), 

Amerika serkat, Inggris dan Australia. Dasarnya adalah persetujuan bilateral yang 

ditanda tangani oleh masing-masing negara pada tahun 1984, 1989, 1992 dan 

1994. 
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2). Proses Dokumentasi 

Setelah data pencipta dan karya cipta dipenuhi, proses selanjutnya adalah 

proses dokumentasi, yaitu pendataan mengenai: 

(1) Peserta 

(2) Karya cipta 

Dengan demikian maka pencipta dan karya ciptanya telah terdaftar di YKCI. 

Dan oleh karenanya maka YKCI mempunyai hak untuk menarik pembayaran 

royalti dari para pengguna musik komersial. 

3). Proses Lisensi 

Lisensi merupakan izin untuk mengumumkan karya cipta lagu atau musik 

yang diberikan oleh para pencipta atau pemegang hak cipta musik Indonesia dan 

asing yang merupakan peserta YKCI kepada pihak lain yaitu users atau pengguna 

musik komersial. Sistem perizinan dalam bentuk lisensi yang diberikan oleh 

YKCI kepada users menggunakan sistem blanket atau sistem paket dimana 

besarnya royalti yang telah dihitung harus dibayar oleh users untuk pemakaian 1 

tahun pertama atas lagu atau musik apa saja yang dikehendaki oleh users. Pada 

akhir tahun atau secara berkala selama waktu satu tahun berjalan, users harus 

memberikan daftar lagu yang digunakan agar supaya dibebaskan untuk 

menyiarkan atau menyuarakan lagu tersebut. 

Prosedur untuk memperoleh lisensi pengumuman musik adalah : 

(1) YKCI pusat mengirim formulir aplikasi kepada users. 

(2) Users melengkapi dan mengembalikan formulir aplikasi ke kantor YKCI  

Pusat. 

(3) YKCI cabang mengecek ke tempat users untuk mengetahui kebenaran 

data. 

(4) YKCI pusat mengirim invoice mengenai besarnya royalti yang harus 

dibayar. 

(5) Membayar royalti untuk tahap pertama lisensi. 

(6) YKCI memberikan sertifikat lisensi pengumuman musik dan surat 

perizinan lisensi pengumuman musik. 
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Lisensi diterbitkan YKCI dalam bentuk sertifikat Lisensi KCI. Dengan 

memegang lisensi pengumuman musik KCI, users memperoleh izin yang sah dari 

pencipta atau pemegang hak cipta yang repertoirnya dikelola oleh YKCI dan 

YKCI membebaskan users dari segala tuntutan atau gugatan pencipta yang 

merupakan peserta maupun pihak lain yang berafiliasi dengan YKCI selama 

jangka waktu yang tertera dalam sertifikat lisensi, sepanjang yang menyangkut 

hak ekonomi mengumumkan musik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Hak Cipta RI. Pada umumnya para users mengembalikan formulir aplikasi 

lengkap dengan data yang dibutuhkan dalam penentuan tarif misalnya jumlah 

bangku dan tempat musik yang digunakan, antara lain di lobi hotel, pub atau di 

tempat lain. Users kemudian mengirimkan formulir tersebut ke YKCI pusat di 

Jakarta. Setelah diteliti oleh YKCI pusat maka YKCI pusat meyerahkan berkas itu 

kepada YKCI cabang untuk diteliti kembali. Penelitian itu bertujuan untuk 

meneliti kebenaran data yang telah diberikan oleh pihak hotel. Setelah data yang 

diteliti benar, maka pihak YKCI cabang mengirimkan kembali data tersebut 

kepada YKCI pusat untuk memberikan tarif royalti sesuai dengan data yang telah 

diteliti. Pihak hotel kemudian akan menerima invoice yang telah dicantumkan 

besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh users. Dan users kemudian akan 

mendapatkan surat lisensi sebagai bukti dia telah membayar. Dalam penelitian ini, 

penyusun tidak dapat mencantumkan surat lisensi tersebut karena pihak hotel 

AGAS beserta semua users di Surakarta sampai saat ini belum melaksanakan 

kewajiban membayar royalti. Hal ini disebabkan karena besarnya biaya royalti 

yang harus dibayar oleh hotel AGAS beserta hotel lainnya di Surakarta masih 

dibahas oleh anggota Dewan. 

4). Proses Pentarifan Royalti. 

Dasar penentuan besar-kecilnya royalti yang harus dibayar oleh para 

pengguna musik komersial adalah dengan menggunakan suatu rumus standar 

yang berlaku di dunia performing rights internasional. Prinsip dasar pentarifan 

YKCI yaitu:  

(1) Prinsip ekstensitas, yaitu: 

- Semakin lama waktu mendengarkan musik maka semakin besar tarif. 
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- Semakin besar kapasitas maka semakin besar tarif.  

(2) Prinsip intensitas 

Besarnya prosentasi tergantung pada intensitas dan durasi pemakaian 

musik dengan berpegang pada suatu international unquoted acceptance, 

yaitu semakin penting peran musik maka semakin besar tarif. 

Cara penentuan tarif royalti dilakukan melalui negosiasi antara Persatuan 

Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dengan YKCI dimana dalam penentuan tarif 

tersebut menggunakan rumusan internasional yang disesuaikan dengan kondisi 

tingkat ekonomi masing-masing negara. Setelah ada negosiasi antara YKCI 

dengan pihak PHRI, YKCI kemudian menentukan tarif kepada masing-masing 

hotel berdasarkan data yang telah diisi dan dilakukan pengecekan oleh YKCI 

secara langsung terhadap hotel tersebut. Hotel AGAS dengan luas dan fasilitas 

yang dimilikinya dan menggunakan musik hampir disetiap tempat diberikan tarif 

yang sesuai oleh YKCI. Standar untuk pengumuman musik di hotel dengan musik 

live adalah Rp. 16.200,00 (Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk 

penggunaan semua lagu. Banyaknya kursi menjadi dasar patokan dalam 

membayar royalti sedangkan untuk penggunaan musik lainnya misalnya di lobi 

dan ruang tunggu dihitung sebanyak 20% dari jumlah penggunaan musik live.  

Jadi, total seluruh pembayaran royaltinya adalah jumlah pembayaran 

penggunaan musik di lobi hotel, ruang tunggu dan tempat lain yang bukan 

pertunjukan musik ditambah dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar 

karena melakukan pengumuman musik secara live. Biaya lain yang harus dibayar 

yaitu pembayaran terhadap administrasi dan VAT sebesar 10% yang telah 

ditetapkan dan disepakati oleh YKCI dan PHRI.  

5). Proses Distribusi (Pembagian Royalti) 

Sebelum royalti diambil oleh YKCI dari setiap users dan dibagikan kepada 

peserta YKCI, maka YKCI memerlukan data-data dari para peserta YKCI. 

Dalam proses pembagian royalti, YKCI melakukan perhitungan mengenai: 

(1) Lagu apa saja yang dipakai. 

(2) Berapa kali pemutaran (Log-sheet). 
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(3) Nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta yang diperoleh dari para   

peserta KCI pada waktu mendaftarkan karya ciptanya.  

(4) Besarnya royalti yang diperoleh. 

Berdasarkan data tersebut di atas, YKCI membagi royalti dengan cara 

seperti dalam contoh di bawah ini: 

 

No. Judul Lagu Pencipta Frekuensi  Nilai 

1. Jujur Radja 100 100 

2. Aku Ingin Indra / Mira Lesmana 80 80 

3. Sahabat Sejati Sheila on Seven 120 120 

4. Bintang di Surga Peterpan 200 200 

Total  500 

  

Missal:  

Royalti yang diperoleh   = Rp. X 

Biaya administrasi kolektif KCI  = Rp. Y 

Perolehan tiap-tiap lagu menjadi 

 

Lagu Jujur    = ( )RpYRpX -´
500
100

 

     = Rp Z1 

Lagu Aku Ingin   = ( )RpYRpX -´
500
80

 

     = Rp Z2 

Lagu Sahabat Sejati  = ( )RpYRpX -´
500
120

 

     = Rp Z3 

Lagu Bintang di Surga  = ( )RpYRpX -´
500
200

 

     = Rp Z4 
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Jika hak cipta dipegang oleh beberapa orang, maka perolehan lagu tersebut 

akan dibagi kepada para pemegang hak cipta; berdasarkan ketentuan yang disebut 

dengan skala distribusi. Dalam contoh lagu “Aku Ingin” melodi lagu oleh Indra 

Lesmana dan syair lagu diciptakan oleh Mira Lesmana. Maka skala distribusi 

antara pencipta melodi dengan penulis syair adalah 50:50. Jika lagu tersebut 

memperoleh Rp Z2, maka Indra Lesmana dan Mira Lesmana masing-masing akan 

mendapatkan 80/500 x Rp Z2. 

Pembagian royalti dilakukan oleh YKCI setiap jangka waktu tertentu 

(biasanya satu tahun) kepada para pencipta yang karyanya benar-benar digunakan 

oleh para users.  

Agar YKCI dapat mengetahui lagu apa saja yang digunakan dan berapa kali 

frekuensi lagu tersebut diputar, maka pihak YKCI akan mengirimkan suatu 

blangko yang harus diisi oleh users mengenai lagu yang akan digunakan, nama 

penciptanya, serta berapa kali frekuensi pemutaran lagu yang akan digunakan. 

Blangko ini dikirim oleh YKCI sekali dalam 3 bulan dengan tujuan agar users 

menjadi mudah dalam menghitung lagu yang akan digunakan selama satu tahun. 

Royalti yang diperoleh oleh YKCI setelah dipotong untuk biaya operasional 

kemudian dibagikan kepada para pencipta berdasarkan perhitungan yang 

diterapkan oleh YKCI. YKCI saat ini sudah masuk menjadi anggota CISAC (The 

International Confederation of Cocieties Author and Composer) yaitu organisasi 

induk yang berkedudukan di Swiss yang bertindak untuk dan atas nama pencipta 

lagu atau pemegang hak cipta dalam mengelola performance rights sedunia.  

B. Kendala yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas 

Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik Atau Lagu. 

Dalam praktek pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat lisensi atas 

karya cipta lagu atau musik oleh pengguna musik komersial yang dikelola oleh 

YKCI mengalami beberapa hambatan sehingga mekanisme performance rights 

belum terlaksana dengan baik. Menurut data yang diperoleh penulis, ada beberapa 

faktor yang menyebabkan belum terlaksananya pembayaran royalti oleh users 

dengan baik dan lancar karena : 

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat. 
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Konsepsi kesadaran hukum menurut Paul Scholten dalam tulisan Soeyono 

Soekanto tentang kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, menyatakan bahwa 

kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat 

dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada maupun hukum yang ada. 

Sebenarnya yang ditekankan disini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan 

bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam 

masyarakat yang bersangkutan (Soeryono Soekanto, 1982: 152). 

Kalau keadaan berjalan normal menurut hukum maka tidak banyak terjadi 

pelanggaran atau kejahatan dan orang tidak akan mempermasalahkan tentang 

kesadaran hukum. Mungkin orang berpendapat bahwa sudah semestinya setiap 

orang melakukan kewajiban hukum harus dan tidak boleh melanggar hukum. 

Tetapi kalau ternyata banyak sekali terjadi pelanggaran hukum maka barulah 

orang akan ramai mempermasalahkan tentang ada dan tidaknya atau tinggi-

rendahnya kesadaran hukum (Sudikno Merto Kusumo, 1995: 113). 

Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut menurut B. 

Kutschincky adalah (Soeryono Soekanto, 1982: 16):  

a) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness). 

   b) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance). 

   c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude). 

   d) Pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior). 

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadara hukum 

tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Beberapa 

indikator yang disebut B. Kutschincky ternyata ditemukan pula dalam praktek 

pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat lisensi pengumuman musik atau 

lagu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). 

Dalam prakteknya ternyata users kurang mempunyai pengetahuan yang cukup 

tentang isi dari UUHC terutama mengenai arti dan fungsi hak cipta yang 

menyebabkan ketidaktahuan tentang kewajiban untuk meminta izin bahkan 

membayar royalti kepada pencipta lagu apabila menggunakan karya cipta tersebut 

untuk usaha yang bersifat komersial. Ada pula sebagian users yang mengetahui 
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akan kewajiban membayar royalti tetapi tidak mengetahui tata cara dan peraturan 

pembayarannya. 

Kurangnya pengetahuan tentang UUHC dan isi dari peraturan tersebut 

ternyata tidak disikapi serius oleh users, misalnya users yang tahu akan kewajiban 

membayar royalti tetapi tidak tahu tata caranya dan hanya bersikap diam dan tidak 

mau berusaha mencari tahu bagaimana mekanisme pembayaran yang seharusnya 

dilakukan.   

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu penyuluhan 

tentang hak cipta bagi para para pengguna musik komersial  yang menggunakan 

musik atau lagu baik untuk usaha komersial atau sebagian usaha yang bersifat 

non-komersial. Penyuluhan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 

pemahaman akan hak cipta dan menimbulkan kesadaran hukum akan hak dan 

kewajiban sebagai warga negara yang baik.  

2. Kurangnya Sosialisasi yang Dilakukan Oleh YKCI Mengenai Fungsi, 

Tujuan serta Keberadaan YKCI. 

YKCI merupakan suatu badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari 

Departemen Kehakiman, yang bergerak di bidang performing rights khususnya 

sebagai kolektor royalti di wilayah Indonesia. Untuk saat ini YKCI merupakan 

satu-satunya badan hukum yang bergerak dalam bidang itu. Dalam pelaksanaan 

pembayaran royalti, keberadaan YKCI terkadang masih dipertanyakan oleh users. 

Pertanyaan-pertanyaan itu berkisar antara siapa yang mendirikan YKCI, siapa 

yang mengawasi YKCI, bertanggungjawab kepada siapa dan atas azas apa YKCI 

dapat memungut royalti.  

Hal-hal tersebut di atas menimbulkan keraguan para users dalam membayar 

royalti, sehingga masih ada users yang menolak untuk membayar royalti. 

Walaupun YKCI merupakan badan hukum yang sudah dan mendapat dukungan 

dari Departemen Kehakiman, akan tetapi YKCI bukan merupakan orang yang 

disponsori oleh pemerintah karena pemerintah tidak mengeluarkan surat 

penunjukan kepada YKCI. Masalah perizinan performing rights didapat melalui 

suatu peraturan perundang-undangan. Maka, dengan suatu peraturan pemerintah 

dan melibatkan pihak aparat pemerintah, YKCI diberi kemudahan dalam 
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mengelola performing rights dan bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang 

karyanya diumumkan untuk tujuan komersial akan merasa terlindungi sehingga 

maksud dari Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 benar-

benar dapat diwujudkan serta dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan users 

terhadap YKCI.  

Dalam hal pengawasan dan kontrol, di Indonesia belum ada suatu badan 

khusus yang bertugas untuk mengawasi atau mengontrol YKCI. Dasar pendirian 

YKCI selaku badan pengelola performing rights juga tidak disebutkan secara jelas 

di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor. 19 Tahun 2002. Berbeda dengan 

negara Belanda, segala tindakan dari BUMA atau STERA dan pengguna musik 

atau lagu diawasi dan dikontrol oleh seorang Regering Komisaris dari 

Departemen Kehakiman dan berdirinya BUMA atau STERA berdasarkan atas izin 

Menteri Kehakiman Belanda seperti yang tercantum dalam Pasal 30 (a) UUHC 

Belanda. Dengan demikian maka akan lebih baik jika badan pengelola performing 

rights di Indonesia diatur dalam UUHC sehingga ada kepastian hukum dalam 

pelaksanaan tugasnya.  

3. Anggapan Bahwa Royalti Bukan Merupakan Suatu Biaya yang Harus 

Diperhitungkan oleh Pengguna Komersial. 

Sampai dengan September 1995 sudah terdaftar sebanyak 800 pencipta lagu 

serta 25 lagu baru maupun asing yang terdaftar di YKCI. Pada tahun 2001, jumlah 

pencipta dan lagu baru yang telah terdaftar di YKCI semakin bertambah banyak, 

yaitu 1200 pencipta dan lebih dari 50.000 lagu baru. Penggunaan musik atau lagu 

di tempat-tempat hiburan kian marak akhir-akhir ini akan tetapi dalam 

menggunakan musik atau lagu tersebut banyak dijumpai para users tidak mau 

melaksanakan kewajibannya dengan alasan usahanya masih sepi dan belum 

menguntungkan. 

Mengingat royalti merupakan hak ekonomi yaitu hak yang dimiliki oleh 

seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaannya dan adanya hak 

ekonomi dari para pencipta yang sudah tertuang secara jelas dalam UUHC, maka 

sesungguhnya tidak ada alasan bagi para pengguna musik komersial untuk 

mengelak melaksanakan kewajibannya dengan alasan usahanya masih sepi dan 
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belum menguntungkan. Para users justru harus menganggap royalti sebagai 

bagian dari biaya yang harus diperhitungkan dalam usaha mereka atas musik atau 

lagu yang digunakan dalam kegiatan usahanya.  

Selama ini hotel AGAS beserta hotel-hotel lainnya di Surakarta sudah 

mengetahui dan mengerti tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan pembayaraa 

royalti serta kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan UU Nomor. 19 

Tahun 2002. Akan tetapi, sampai saat ini Hotel AGAS beserta semua hotel 

lainnya di Surakarta belum melaksanakan kewajiban membayar royalti. Hal ini 

disebabkan karena Hotel AGAS beserta semua hotel lainnya di Surakarta 

menganggap bahwa situasi dan kondisi antara hotel-hotel di kota Surakarta 

berbeda jauh dengan situasi dan kondisi hotel-hotel di kota besar sehingga hotel 

AGAS beserta semua hotel lainnya di Surakarta tidak mau membayar royalti yang 

besarnya sama dengan biaya royalti yang dibayar oleh hotel-hotel di kota besar. 

Disamping itu hotel AGAS beserta semua hotel di Surakarta masih menunggu 

keputusan anggota Dewan mengenai besarnya biaya royalti yang harus dibayar 

atas pemakaian musik atau lagu yang diputar di hotel-hotel tersebut.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hotel AGAS mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan sebelumnya 

dalam melaksanakan prosedur pembayaran royalti atas sertifikat lisensi 

pengumuman karya cipta lagu atau musik. Hotel AGAS cukup mengisi 

formulir aplikasi yang diberikan oleh YKCI pusat. Setelah formulir aplikasi 

tersebut diisi, hotel AGAS kemudian menyerahkan data mereka kepada 

YKCI pusat untuk diteliti. Setelah data-data dari hotel AGAS diakui 

kebenarannya oleh YKCI pusat, lalu atas kuasa tertulis dari para pencipta, 

YKCI kemudian memberikan izin kepada hotel AGAS untuk memakai 

musik atau lagu apapun dari pencipta manapun. Izin yang diperoleh hotel 

AGAS untuk memakai lagu atau musik tersebut berlaku untuk satu tahun 

dan pembayaran royalti atas pemakaian musik atau lagu tersebut dibayar di 

muka oleh hotel AGAS. Akan tetapi sampai saat ini hotel AGAS beserta 

semua users di Surakarta belum melaksanakan kewajiban membayar royalti 

atas pemakaian lagu atau musik yang diputar di hotel tersebut karena aturan 

mengenai besar-kecilnya biaya royalti yang harus dibayar atas pemakaian 

lagu atau musik tersebut masih dibahas oleh anggota Dewan. Hal ini 

disebabkan karena hotel AGAS maupun hotel lainnya di Surakarta 

memandang bahwa situasi dan kondisi antara hotel di ibu kota berbeda jauh 

dengan situasi dan kondisi hotel-hotel di Surakarta sehingga hal ini 

menyebabkan perbedaan besarnya biaya royalti yang harus dibayar antara 

hotel di Surakarta dengan hotel-hotel di ibu kota. 

2. Dalam hal pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat lisensi 

pengumuman karya cipta lagu atau musik yang dikelola oleh YKCI belum 

dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kesadaran 

hukum masyarakat akan pentingnya perlindungan hak cipta masih sangat 
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kurang sehingga pelaksanaan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 19 

Tahun 2002 belum dapat diterapkan secara maksimal. Salah satu cara paling 

efektif untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan cara penyuluhan 

akan pentingnya perlindungan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak 

Cipta Nomor. l9 Tahun 2002 serta sosialisasi terhadap keberadaan YKCI 

sehingga diharapkan dari penyuluhan dan sosialisasi tersebut para users akan 

lebih mengerti dan sadar akan kewajiban yang harus dilakukan.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab 

sebelumnya maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Usaha yang dilakukan oleh YKCI dalam mengelola pembayaran royalti 

perlu dukungan penuh dari pemerintah misalnya DPR atau mungkin 

Menteri-menteri yang terkait dalam perlindungan hak cipta agar segera 

membuat dan mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang 

besarnya biaya royalti yang harus dibayar atas pemakaian musik atau lagu 

oleh pengguna musik komersial sehingga YKCI lebih pasti dalam 

melaksanakan tugasnya mengelola pembayaran royalti serta dari users 

sendiri lebih mengetahui dan mendalami keberadaan YKCI.  

2. Perlunya peningkatan pengawasaan terhadap perjanjian yang dilakukan 

antara YKCI dengan pencipta dan antara YKCI dengan pengguna musik 

komersial agar perjanjian tersebut tidak merugikan pihak pencipta selaku 

pemilik ciptaan yang dilindungi oleh UUHC dan pihak pengguna musik 

komersial (users) 

3. Pengguna musik komersial perlu memperhitungkan biaya royalti sebagai 

bagian dari biaya yang harus dikeluarkan dan mencantumkan pembayaran 

royalti tersebut sebagai kewajiban dalam pembukuan keuangannya.  

4. Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan 

pelaksanaan perjanjian antara YKCI dengan pencipta dan antara YKCI 

dengan pengguna musik komersial selayaknya diikuti dengan penegakan 

hukum yang tegas. Tindakan tegas itu dapat melalui YKCI itu sendiri atau 

melalui aparat penegak hukum 
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