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Kata kunci : Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu  
 
 

Penelitian ini timbul karena adanya perjanjian lisensi hak cipta atas lagu. 
Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini lagu atau musik bukan 
lagi sekedar sebagai sarana hiburan. Lebih dari itu musik atau lagu sekarang ini 
telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi dan sosial bahkan 
politik bagi suatu negara. Dari segi ekonomi, hak cipta atas lagu atau musik telah 
membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial 
yang tidak terbatas sifatnya. Dari segi sosial hak cipta atas lagu atau musik 
mampu memberikan citra yang baik dengan memberikan status sosial tertentu 
kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut. Begitu pula secara 
politis hak cipta lagu memberikan cermin terutama bagi pemerintah yaitu tentang 
seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata 
kehidupan masyarakatnya. 

Dalam perkembangannya, bidang lagu atau musik telah menjadi lahan 
yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri rekaman ataupun untuk 
“Show Business”. Bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia ini terutama 
pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan seperti pencipta lagu 
maupun pemakai lagu (user) akan mendapat manfaat yang besar sekali dari lahan 
yang baru ini. Hubungan antara pencipta lagu dan pemakai lagu biasanya 
dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian atas hak cipta lagu ini oleh 
kalangan yang berhubungan erat dengan hak cipta atas lagu dinamakan 
“Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu”. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah 
pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan 
pemakai lagu (user) di Indonesia?, (2) Apakah peranan Yayasan Karya Cipta 
Indonesia (YKCI) dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu 
dengan pemakai lagu (user)?, (3) Bagaimana perlindungan hak cipta yang 
diberikan pada pencipta lagu dan pemakai lagu (user)? 

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui proses 
pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan 
pemakai lagu (user) di Indonesia, (2) Untuk mengetahui peranan Yayasan Karya 
Cipta Indonesia (YKCI) dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu 
antara pencipta lagu dengan pemakai lagu (user), (3) Untuk mengetahui 
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perlindungan hak cipta yang diberikan kepada pencipta lagu dan pemakai 
lagu/pemegang hak cipta. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan mengambil lokasi di 
kantor YKCI Jakarta. Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian 
lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan pemakai lagu (user) di 
Indonesia dan peranan YKCI dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas 
lagu antara pencipta lagu dan pemakai lagu (user), serta perlindungan hak cipta 
yang diberikan pada pencipta lagu dan pemakai lagu (user). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode dokumentasi, metode wawancara, metode observasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian 
lisensi hak cipta atas lagu terdapat 2 hak pokok yang sangat penting yaitu : (1) 
Hak mengumumkan (performing right), (2) Hak memperbanyak (mechanical 
right). YKCI mempunyai tugas dan wewenang yaitu (1) mengeluarkan sertifikat 
lisensi yang merupakan jaminan ijin untuk mengumumkan musik dari para 
pencipta lagu maupun pemegang hak cipta yang repertoirnya dikelola oleh YKCI, 
(2) memungut royalty dari penerimaan lisensi secara teratur tiap tahunnya, (3) 
meminta daftar lagu-lagu yang dipergunakan oleh penerima lisensi, (4) melakukan 
revisi, perubahan, penambahan ataupun pengurangan tarif dengan pemberitahuan 
secara tertulis kepada penerima lisensi, (5) menyesuaikan tarif sesuai dengan 
inflasi tiap tahunnya secara otomatis, (6) berhak memasuki tempat pertunjukan 
yang dikelola oleh penerima lisensi dalam waktu dan jumlah yang wajar untuk 
melakukan perhitungan dan pendistribusian royalty, (7) memberikan ijin kepada 
penerima lisensi untuk memindahkan, mengalihkan, mensub-lisensikan perjanjian 
lisensi maupun segala hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi, (8) 
mengeluarkan surat pemberitahuan, (9) berhak mengeluarkan surat peringatan 
apabila penerima lisensi tidak melaksanakannya sesuai dengan perjanjian, (10) 
berhak mengeluarkan surat tuntutan apabila penerima lisensi tidak melaksanakan 
kewajiban sesuai dengan perjanjian, (11) berhak menahan uang yang disetorkan 
oleh penerima lisensi apabila penerima lisensi melanggar perjanjian. Perlindungan 
hukum yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta (user) didasarkan 
kepada perlindungan hukum atas hak cipta yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 
1997 khususnya pada Pasal 11 ayat (1) huruf d yang menetapkan bahwa dalam 
undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra, yang meliputi karya ciptaan lagu atau musik dengan 
atau tanpa teks. 

Saran yang akan disampaikan penulis untuk Yayasan Karya Cipta 
Indonesia (YKCI) adalah perlu sering dilakukannya pertemuan antara pencipta 
lagu dengan pemakai lagu (user) dalam suatu bentuk seminar yang membahas 
tentang hak-hak para pencipta dan kendala-kendala yang ada serta berusaha 
mencari jalan keluarnya, perlu adanya pembinaan dan penyuluhan kepada para 
pencipta lagu tentang pentingnya pendaftaran hak cipta baik pada direktorat hak 
cipta, departemen kehakiman serta pendaftaran sebagai anggota YKCI kepada 
para pencipta lagu di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila 

dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan 

kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah sarana 

hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu. 

Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini lagu atau musik 

bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa 

memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu 

musik atau lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi 

ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara. 

Dari segi ekonomi, hak cipta lagu atau musik pada perwujudannya telah 

kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan 

finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak 

yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersiil yang bukan merupakan 

ciptaannya sendiri. 

Dari segi sosial, hak cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam 

maupun ke luar. Ke dalam hak cipta lagu memberikan status sosial tertentu 

kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan ke luar 
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hak cipta lagu memberikan cermin atas sikap dan apresiasi masyarakat terhadap 

karya cipta lagu serta penciptanya sendiri. 

Begitu pula secara politis masalah ini memberikan cermin terutama bagi 

pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam 

membina dan menata kehidupan masyarakatnya. Cermin seperti ini pada 

gilirannya akan berlaku ke luar (Bambang Kesowo, 1989 : 77). 

Dalam perkembangannya, bidang lagu atau musik telah menjadi lahan 

yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri perekaman ataupun untuk 

“show business”. Bagi  setiap orang yang berkecimpung dalam dunia ini terutama 

pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan seperti pencipta lagu 

maupun pemakai lagu (user), akan mendapat manfaat yang besar sekali dari lahan 

baru ini karena bisa mendatangkan keuntungan secara finansial serta kepopuleran. 

Hubungan antara pencipta lagu dan user biasanya dituangkan dalam 

bentuk perjanjian, jadi pengalihannya karena perjanjian. Perjanjian atas hak cipta 

lagu ini oleh kalangan yang berhubungan erat dengan hak cipta lagu dinamakan 

“Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu”. Perjanjian ini di Indonesia termasuk 

relatif masih baru dikenal dikalangan masyarakat umum terutama yang awam 

dalam dunia permusikan. Hal ini dikarenakan, dalam Undang-undang Hak Cipta 

tidak secara jelas mengatur hal ini. Bahkan dalam KUH Perdata yang mengatur 

masalah periklanan atau perjanjian tidak ditemukan adanya perjanjian tersebut, 

meskipun dapat dikatakan sama dengan perjanjian sewa-menyewa. 

Ketidakjelasan mengenai arti dan fungsi hak cipta ini dapat menimbulkan 

perselisihan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian lisensi hak cipta atas lagu 
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antara pencipta lagu dengan user. Perselisihan ini biasa terjadi karena pelanggaran 

hak-hak masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian ini. 

Untuk mengatasi hal ini diperlukan pemahaman secara mendalam 

terhadap bentuk perjanjian ini, setidak-tidaknya dapat memberikan pengetahuan 

bagi masyarakat tentang apa sebenarnya perjanjian lisensi hak cipta atas lagu. 

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya perjanjian lisensi hak cipta 

atas lagu, adalah sebagai berikut :  

a. Adanya jaminan dari undang-undang 

b. Kondisi pencipta dan user di Indonesia 

c. Permasalahan para pencipta dan user di Indonesia 

Di negara kita hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang berarti 

bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk 

mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja asalkan tidak melanggar 

ketertiban umum dan kesusilaan (Subekti, 1990 : 7). 

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan “hukum pelengkap” 

(optional law) yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan ketika 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian (Bambang Waluyo, 

1991:31). Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. 

Hak cipta dianggap sebagai barang bergerak (imateriil) yang dapat 

dialihkan. Pengalihan ini dapat berlangsung melalui pewarisan, hibah wasiat, 
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penguasaan oleh negara bila tak ada ahli waris, dan melalui perjanjian. Secara 

khusus yang diteliti adalah pengalihan tersebut melalui perjanjian yang dilakukan 

dengan akta, seperti tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1997, Pasal 3 

ayat (2) huruf (e), yang berbunyi : “Perjanjian, yang harus dilakukan dengan 

akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang 

disebut dalam akta tersebut”. 

Pasal tersebut dalam pelaksanaannya oleh para pihak disebut perjanjian 

hak cipta atas lagu. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian lisensi hak 

cipta adalah persetujuan dimana pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi 

memberikan lisensi atau ijin kepada penerima lisensi untuk melaksanakan atau 

memanfaatkan hak-haknya yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta 

dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan. 

Faktor kondisi pencipta lagu dan user adalah kondisi modal dari para 

pencipta lagu. Dalam perkembangannya dilihat dari sistem pembayaran, jumlah 

pembayaran, jenis lagu. Kriteria tersebut juga mempengaruhi isi perjanjian, 

pencipta lagu itu terkenal atau tidak, jenis lagu yang diciptakan. Dari pihak user 

yang dimaksud kondisi yaitu keadaan dimana bahwa tidak semua user dapat 

mencipta lagu, jadi walau bagaimanapun juga untuk menjalankan usahanya user 

memerlukan banyak lagu dari pencipta lagu untuk mengembangkan usahanya 

serta memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Kondisi seperti ini juga 

melatarbelakangi terjadinya perjanjian lisensi hak cipta atas lagu. 

Sejalan dengan perkembangan industri rekaman Indonesia yang lahir 

sekitar tahun 50-an, perusahaan-perusahaan yang berdiri pada tahun tersebut 
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adalah Lokananta (Solo), Irama Dimitra dan Remaco (1954) (Ibrahim Idham, 

1985 : 20). Didalam perusahaan tersebut para pencipta lagu berhubungan dengan 

salah satu user yaitu produser. Untuk melakukan perjanjian lisensi hak cipta atas 

lagu khusus pada hak memperbanyak atau mechanical right. 

Namun dalam dunia “show business” yang didalamnya sarat akan 

kegiatan pengumuman lagu (performing right), maka disini peneliti dapat 

berhubungan dengan beberapa pemakai lagu (music user). Termasuk dalam 

pemakai lagu adalah produser, penyelenggara pertunjukan baik di dalam gedung 

maupun di tengah-tengah lapangan terbuka, restoran, hotel, TV dan radio, pub, 

discotique, dan lain-lain yang pada dasarnya menggunakan lagu untuk 

kepentingan komersiil. Dalam hal ini para pencipta lagu diwakili oleh Yayasan 

Karya Cipta Indonesia untuk berhubungan dengan user selain produser. Jadi 

mereka hanya mempunyai hak mengumumkan lagu atau performing right. 

Dalam hubungan ini sering terjadi perselisihan-perselisihan yang 

disebabkan adanya pelanggaran hak-hak serta kewajiban para pihak. Pelanggaran 

tersebut antara lain yaitu produser yang mengeksploitasi berbagai bentuk 

rekaman tanpa izin dari penciptanya, baik mengenai wilayah edar, waktu, 

penyanyinya dan lain-lain. Pengalaman-pengalaman tersebut yang 

menumbuhkan kesadaran bagi user maupun pencipta lagu untuk melakukan 

tindakan khusus untuk mencegah timbulnya kerugian dan upaya yang ditempuh 

yaitu dengan mengadakan perjanjian antara pencipta lagu dengan user dimana 

dalam perjanjian tersebut disebutkan hak-hak serta kewajiban para pihak yang 
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diharapkan dengan adanya perjanjian tersebut kepentingan para pihak dapat 

terlindungi. 

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang sah dan legal. Karena dijamin 

oleh Undang-undang Hak Cipta yang pada akhirnya berkaitan erat sekali dengan 

masalah perlindungan hak cipta. Seperti yang telah dikemukakan didepan 

perjanjian tersebut lazim disebut dengan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu. 

Untuk menanggulangi kerugian-kerugian yang sering dialami oleh para 

pihak yang berkaitan dengan Hak Cipta Lagu, maka paguyuban Artis Pencipta 

Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia mendirikan Yayasan Karya Cipta 

Indonesia. YKCI merupakan salah satu badan pengelola performing right (hak 

mengumumkan) dari para pencipta lagu di Indonesia. Dengan adanya badan ini, 

hak pencipta lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat 

direalisasikan pelaksanaannya. Tanpa adanya badan ini, tidak mungkin pencipta 

memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Karena tidak mungkin 

bagi pencipta untuk keliling seluruh Indonesia, untuk mencapai siapa-siapa atau 

perusahaan apa saja yang memutar lagunya untuk tujuan komersiil dan menarik 

royalti atas hak pengumuman lagu tersebut. 

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengangkat suatu tema yang akan penulis bahas dengan judul 

“PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU 

ANTARA PENCIPTA DENGAN USER DI INDONESIA” 
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1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Untuk mengatasi meluasnya masalah yang akan mengakibatkan 

ketidakjelasan penulisan skripsi, maka peneliti akan membatasi permasalahan 

yang akan diteliti. Peneliti hanya akan meneliti Pelaksanaan Perjanjian Lisensi 

Hak Cipta Atas Lagu yang merupakan suatu bentuk pengalihan hak cipta atas 

lagu antara pencipta lagu dengan pemakai lagu, (dalam hal ini sebagai penerima 

lisensi) yang ditangani oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) sebagai 

wakil dari para pencipta lagu. 

Demikian juga dalam memberikan jawaban dari permasalahan-

permasalahan di atas, peneliti membuat batasan-batasan terhadap faktor-faktor 

tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu : 

1. Faktor kedudukan para pihak 

Peneliti hanya meneliti pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas 

lagu antara pencipta lagu dengan pemakai lagu (user) yang ada di Jakarta.  

2. Faktor kewarganegaraan 

Peneliti hanya meneliti tentang pelaksanaan perjanjian hak cipta atas 

lagu yang dilakukan oleh pencipta lagu dengan pemakai lagu (user) yang 

berkewarganegaraan Indonesia. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas beberapa 

permasalahan yang akan dibahas adalah : 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara 

pencipta dengan pemakai lagu (user) di Indonesia ? 

2. Apakah peranan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam perjanjian 

lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu (user) ? 

3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta sesuai dengan UU No.12 

Tahun 1997 yang diberikan pada pencipta lagu dan pemakai lagu (user)?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu 

antara pencipta lagu dengan pemakai lagu (user) di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui peranan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam 

perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dan pemakai lagu 

(user). 

3. Untuk mengetahui perlindungan Hak Cipta yang diberikan kepada pencipta 

lagu dan pemegang hak cipta/pemakai lagu. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan 

perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu 

(user) di Indonesia. 
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2. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hak cipta bagi para 

pihak yang terkait maupun bagi masyarakat umum, khususnya mengenai 

aspek-aspek hukum dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu. 

3. Untuk menambah khasanah literatur pada jurusan Hukum dan 

Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, khususnya dalam hubungan 

dengan pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta 

dengan pemakai lagu (user) di Indonesia. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun berdasarkan 

sistematikan berikut ini, Bab I adalah pendahuluan, Bab II merupakan sebuah 

penelaahan kepustakaan dan atau kerangka teoritik, Bab III tentang metode 

penelitian, Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan serta Bab V adalah 

penutup. 

Dalam Bab I tentang pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab, yang 

dimulai dengan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, 

perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

Dalam Bab II yang berisikan penelaahan kepustakaan dan atau kerangka 

teoritik ini peneliti akan menguraikan hasil penelaahan kerangka teoretik yang 

erat kaitannya dengan masalah pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta, yang 

dimulai dari pengertian hak cipta dan pelaksana perjanjian lisensi hak cipta atas 

lagu antara pencipta dengan user di Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 1997 
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tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, sebagaimana 

telah diubah dalam UU No. 7 Tahun 1987. Pengertian perjanjian lisensi hak cipta 

atas lagu dan jenis-jenisnya, serta peraturan perundang-undangan. 

Dalam Bab III mengenai metode penelitian, peneliti akan menjelaskan 

tentang metode penelitian yang digunakan meliputi dasar penelitian, fokus 

penelitian, sumber data, cuplikan, alat dan teknik pengumpulan data, objektivitas 

dan keabsahan data, model analisis data, prosedur penelitian.  

Dalam Bab IV yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

ini peneliti akan menjelaskan tentang penelitian serta analisa data yang 

merupakan jawaban atas permasalahan hukum berupa : Pelaksanaan perjanjian 

lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan user di Indonesia dan 

kewenangan YKCI sebagai suatu badan pengelola performing right (hak 

mengumumkan) dari para pencipta lagu di Indonesia, dan perlindungan hak cipta 

lagu yang diberikan kepada pencipta lagu dan pemakai lagu (user). 

Dalam Bab V yaitu penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, 

peneliti akan mencoba menarik sebuah benang merah dalam masalah pelaksanaan 

perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, dan akan memberikan saran yang 

diharapkan kelak akan berguna bagi para pembaca yang kemungkinan 

menginginkan meneliti dan mengkaji masalah ini secara lebih mendalam. 

Pada bagian akhir skripsi ini dicantumkan daftar pustaka yang berisikan 

daftar buku-buku literatur sebagai referensi yang digunakan oleh peneliti dan 

lampiran-lampiran yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun skripsi. 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN ATAU KERANGKA TEORITIK 

 

 

2.1 Prinsip-prinsip Pokok Dalam Hak Cipta 

2.1.1 Pengertian Hak Cipta 

UU No. 12 Tahun 1997 yang dimaksud dengan hak cipta ialah hak 

khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya maupun memberikan ijin khusus untuk itu dengan 

tidak mengurangi pembatasan-pembatasan yang ada menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Hak cipta bertujuan melindungi hasil-hasil karya intelektual manusia 

dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan memberikan hak khusus 

bagi penciptanya untuk dalam waktu tertentu memanfaatkan hak-haknya, 

secara umum hak cipta itu terdiri dari kumpulan hak-hak yang dapat 

dibedakan dalam dua kategori, yaitu hak ekonomi (Economic Right) dan hak 

moral (Moral Right) (Simorangkir, 1990:5). 

Hak ekonomi terdiri dari hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis 

atau keuangan. Biasanya dapat dialihkan serta dieksploitasi secara ekonomis. 

Hak-hak yang termasuk ke dalam kategori hak-hak ekonomi adalah sebagai 

berikut : 

1. Hak untuk mengumumkan ciptaan (The right to communicate or 

broadcasting) 
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2. Hak untuk memperbanyak ciptaan (The right to reproduce the work) 

3. Hak untuk membuat terjemahan, adaptasi, gubahan dan transformasi lain 

dari suatu ciptaan (The right to make translation, adaptation, arrangement 

and other transformation of work) (Simorangkir, 1990:6) 

Hak-hak moral pada dasarnya berasal dari ikatan pribadi antara 

pencipta dengan karya ciptanya. Hak moral adalah hak-hak yang berkenaan 

dengan mengadakan larangan bagi orang lain untuk mengubah karya 

ciptaannya, larangan untuk mengadakan perubahan terhadap judul ciptaan 

bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya (Harsono Adi 

Sumarto, 1990:5). 

Di dalam sistem hukum kontinental, hak moral ini tidak dapat dicabut 

(inalienable) dan tidak dapat dialihkan kecuali seijin penciptanya. Jadi esensi 

dari hak moral adalah bahwa setiap perubahan yang terjadi pada suatu ciptaan, 

harus ada ijin dari penciptanya. Yang termasuk dalam kategori hak-hak moral 

adalah : 

1. Paternity right, artinya pencipta berhak menuntut kepenciptaannya atas 

karyanya untuk mengharuskan agar namanya disebutkan dalam hasil 

ciptaannya. 

2. Right of respect, artinya pencipta berhak menuntut terhadap penyimpanan, 

pengrusakan, atau perbuatan lain yang berhubungan dengan hasil 

ciptaannya, yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta 

(Harsono Adi Sumarto, 1990:7). 
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Selain hak-hak tersebut di atas, peraturan perundangan-undangan 

tertentu (Konvensi Roma Tahun 1961) juga memberikan jenis hak lain yang 

dikenal sebagai hak berhampiran, yaitu hak khusus yang berdekatan/berkaitan 

dengan hak cipta. Jadi bukan merupakan hak cipta, namun merupakan hak 

untuk mengkomunikasikan suatu ciptaan pada masyarakat. 

Hak berhampiran diperuntukkan bagi : 

a. Para pementas 

Seperti penyanyi, pemusik, aktor dan orang lain yang mewujudkan ciptaan 

seni dan sastra. 

b. Produser rekaman 

Mempunyai hak khusus untuk memperbanyak rekamannya, memberi ijin 

pihak lain untuk memperbanyak hasil rekamannya. 

c. Badan siaran 

Memperbanyak hak khusus untuk menyiarkan kembali siarannya, 

membuat rekaman, memperbanyak rekaman siarannya (Harsono Adi 

Sumarto, 1990:10).  

Pengumuman adalah pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau 

penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara 

sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat 

oleh orang lain. Perbanyakan adalah menambah jumlah suatu ciptaan, dengan 

pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan 

menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk 

mengalihwujudkan ciptaan. Adapun yang dimaksud dengan 
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mengalihwujudkan ialah, mentransformasikan suatu karya cipta menjadi 

bentuk yang lain, misalnya patung menjadi sebuah karya lukisan, roman 

menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio dan sebagainya, sedangkan 

yang dimaksud dengan hak khusus atau hak exclusive adalah hak pencipta 

untuk melarang orang lain melaksanakan hak-haknya keculai seijin 

penciptanya atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut. 

Menurut Bambang Kesowo (1990:27), hak cipta sebagai hak khusus 
memberikan kepada pemegang hak cipta, untuk dalam waktu tertentu 
memetik manfaat ekonomi dari penciptanya : Manfaat tersebut dapat 
bersumber dari kegiatan memperbanyak (Mechanical right) dan 
mengumumkan (Performing right). Juga dapat berasal dari imbalan yang 
dipetik oleh pemegang hak cipta atas seijin atau persetujuan yang diberikan 
kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas. 
Pemanfaatan hak cipta seperti itu dapat berlangsung pada semua jenis karya 
cipta yang dilindungi. 

 

Sekalipun hak cipta bersifat khusus atau istimewa, tetapi bukanlah 

tanpa batasan. Pada dasarnya batasan tersebut ditentukan dalam undang-

undang seperti hak milik lainnya, pada titik tertentu juga ditundukkan pada 

kepentingan yang lebih luas. Secara umum hak cipta atas karya ciptaan 

tertentu yang dipandang perlu demi kepentingan umum dibatasi 

penggunaannya, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara 

kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam ilmu hukum, hak 

cipta dianggap benda bergerak yang dapat dialihkan. Peralihan tersebut dapat 

berlangsung melalui pewarisan, hibah, wasiat, ataupun dengan perjanjian (UU 

No. 12 Tahun 1997 Pasal 3). 



 

 15

Hak cipta pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya 

suatu ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karena dari segi 

hukum akan sulit untuk mengetahui kapan persisnya suatu ciptaan dilahirkan, 

maka Undang-undang Hak Cipta menentukan bahwa untuk keperluan saat 

mulainya perlindungan hukum atas hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai 

ada sejak pertama kali diumumkan. Artinya, dibacakan, didengar atau dilihat 

oleh orang lain. Jadi hak cipta tidaklah diberikan oleh undang-undang apapun 

termasuk Undang-undang Hak Cipta Indonesia, sebaliknya Undang-undang 

Hak Cipta hanyalah mengakui dan memberikan perlindungan hukum. 

Undang-undang Hak Cipta juga mengakui adanya hak moral yang 

tetap tak terpisahkan dari penciptanya, terdapat suatu hubungan erat antara 

pencipta dengan hasil ciptaannya. Undang-undang Hak Cipta mengakui hak 

moral pencipta dan melindunginya, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4, 

Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 41, dimana dalam hal itu bahwa sifat ciptaan 

adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta maka hak pribadi itu tidak 

dapat disita daripadanya (Undang-undang Hak Cipta Pasal 4), sehingga 

walaupun pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain tetapi 

pencipta tetap berhak untuk membuat ciptaan yang sama, hal ini sesuai 

dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya (Undang-undang Hak 

Cipta Tahun 1997 Pasal 23). Namun hak cipta yang dijual untuk seluruh atau 

sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama, 

apabila timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas 

suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang terdahulu 
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memperoleh hak cipta itu (Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997 Pasa 25 

ayat (2) dan (3)). 

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan 
lain yang tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat 
seseorang yang tanpa persetujuannya. 
a. Meniadakan nama penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu 
b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan 
c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan 
d. Atau mengubah isi ciptaan (Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 

1997 Pasal 41) 
 

2.1.2 Pengelompokan Hak Cipta  

Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan 

yang mengatur hak-hak milik intelektual, yaitu sebagai berikut : 

a. Di bidang Hak Cipta: UU No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-

undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. 

b. Di bidang Merek Dagang, UU No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas 

UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek Dagang. 

c. Di bidang Hak Paten, UU No. 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU 

No. 6 Tahun 1989 tentang Hak Paten.  

Ciptaan dalam pengertian hak cipta ini terletak di lapangan ilmu, seni 

dan sastra serta memiliki unsur pokok antara lain originalitas. Ciptaan ini 

merupakan hasil upaya intelektual manusia. Dengan demikian hak cipta yang 

ditimbulkan termasuk dalam kategori Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 

ialah hak untuk menikmati hasil (harta kekayaan) yang timbul atau lahir dari 
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hasil intelektual manusia. Secara garis besar, Hak Atas Kekayaan Intelektual 

(HAKI), meliputi : 

a. Hak cipta (Copy right) 

b. Industrial property, yang terdiri dari : 

- Paten (termasuk di dalamnya paten sederhana (Petty patent), yang 

juga dikenal sebagai (Utility model) 

- Merek dagang/nama dagang (Trademark/tradenames) 

- Desain produk industri (Industrial design) 

- Rahasia dagang (Trade secret) (Bambang Kesowo, 1990:32) 

Secara tradisional, diantara hak-hak tersebut yang diperbincangkan 

dalam rangka intelectual property right, adalah hak cipta, paten dan merek 

dagang. 

 

2.1.3 Ruang Lingkup Hak Cipta 

Pada uraian terdahulu telah disinggung bahwa ruang lingkup hak cipta 

adalah ciptaan atau karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

Secara lebih rinci dalam UU No. 12 Tahun 1997, mengatur beberapa karya 

cipta yang dapat dijangkau, yaitu : 

a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya 
b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya 
c. Pertunjukan musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan 

karya siaran antara lain media radio, televisi dan film serta karya rekaman 
video 

d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik, dengan teks atau tanpa 
teks 

e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung dan 
kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat 2 
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f. Seni batik 
g. Arsitektur 
h. Peta 
i. Seni matografi 
j. Fotografi 
k. Program komputer  
l. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai 
 

Menurut pendapat Supjan Suradimadja (1990:9), ciptaan yang 

dilindungi seperti yang tercantum dalam Pasal 11 tersebut sifatnya tidak 

limitatif, artinya sepanjang suatu ciptaan termasuk dalam ilmu pengetahuan, 

seni dan sastra, walaupun tidak tercantum dalam Pasal 11 tersebut akan tetap 

mendapatkan perlindungan hak cipta. Karya cipta yang tercantum dalam Pasal 

11 antara lain yaitu karya rekaman suara atau bunyi, rekaman video, seni 

batik, dan program komputer, karya cipta tersebut merupakan ciptaan-ciptaan 

yang ditegaskan atau ditambahkan sebagai karya cipta yang telah 

diperbaharui. 

 

2.1.4 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 

Dengan adanya perubahan Undang-undang Hak Cipta, lamanya jangka 

waktu perlindungan hak cipta diperpanjang. Dahulu berdasarkan UU No. 6 

Tahun 1982 jangka waktu perlindungannya hanya sampai saat pencipta 

meninggal. Kemudian berdasarkan UU No. 7 Tahun 1997, jangka waktu 

perlindungan hak cipta justru diperpanjang menjadi selama hidup pencipta 

ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal, kecuali untuk karya cipta 

tertentu ada perbedaan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan diri 
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dengan praktek yang lazim dianut di negara-negara lain, yang pada umumnya 

memberikan perlindungan hak cipta selama hidup pencipta ditambah 50 tahun 

setelah pencipta meninggal. Hal ini, juga untuk menyesuaikan diri apabila 

kemudian hari masyarakat akan ikut serta dalam salah satu perjanjian 

multilateral dibidang perlindungan hak cipta. 

Sekarang berdasarkan UU No. 12 Tahun 1997, jangka waktu 

perlindungan hak cipta tidak hanya diperuntukkan bagi pencipta saja, 

melainkan juga diperuntukkan untuk para pelaku; produser rekaman dan 

lembaga penyiaran, seperti yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1997 Pasal 

43D ayat (1), yaitu jangka waktu perlindungan bagi : 

a) Pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan berlaku selama 50 (lima 
puluh) tahun sejak karya tersebut diwujudkan atau dipertunjukan. 

b) Produser rekaman suara yang menghasilkan karya rekaman suara berlaku 
selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam. 

c) Lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siaran berlaku selama 20 
(dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. 

 

2.1.5 Pengertian Pencipta dan User 

a. Pencipta  

Mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta, UU No. 12 

Tahun 1997 memberikan penjelasan sebagai berikut : 

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, 
imajinasi, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas 
dan bersifat pribadi (Pasal 1 angka 1)”. 
 

Termasuk dalam pengertian orang yang merancang, tetapi 

diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasannya. 
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Dalam hal ini, orang yang memiliki rancangan atau gagasan itulah yang 

dianggap sebagai pencipta. Pernyataan yang biasa muncul ialah, kapan 

seseorang dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan. Dalam UU No. 12 

Tahun 1997, kecuali terbukti sebaliknya seseorang dianggap sebagai 

pencipta apabila orang yang bersangkutan : 

a) disebut dalam atau pada ciptaan, atau memang diumumkan sebagai 

penciptanya. 

b) namanya terdaftar sebagai pencipta. 

Kata “kecuali terbukti sebaliknya” di atas mengandung arti 

bahwa dia yang sebenarnya pencipta, maka anggapan tersebut akan gugur. 

Mengenai siapa yang akan memastikan kebenaran tersebut, jawabannya, 

yaitu Pengadilan Negeri. Instansi ini yang akan menentukan siapa 

sesungguhnya yang telah mencipta dan karenanya berhak disebut sebagai 

pencipta yang memiliki hak cipta atas ciptaannya. 

 

b. User 

Yang dimaksud dengan user adalah semua orang atau badan 

hukum yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial. Yang akan 

penulis bahas dalam skripsi ini adalah pemakai lagu yang berhubungan 

dengan kegiatan mengumumkan lagu maupun memperbanyak lagu. 

 



 

 21

2.1.6 Hak Perdata dan Ketentuan-ketentuan Pidana dalam Pelanggaran Hak 

Cipta 

Pada dasarnya sebagaimana halnya dengan hak milik perorangan pada 

umumnya, pemegang hak cipta juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan 

perdata, kepada pengadilan terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam perjanjian 

lisensi, tuntutan perdata ini ternyata jelas dalam klausula jaminan dalam 

perjanjian tersebut. Sedangkan secara umum, ketentuan perdata ini, secara 

implisit tersimpul dari UU No. 12 Tahun 1997 Pasal 2 dan Pasal 43. hak 

perdata ini dapat diajukan seiring dengan hak negara untuk melakukan 

tuntutan pidana. Ketentuan pidana ini di dalam Undang-undang Hak Cipta 

No. 12 Tahun 1997 diatur pada Pasal 44 sampai Pasal 46. Pada prinsipnya 

ketentuan-ketentuan pidana yang ada dimaksudkan untuk mencegah atau 

menagkal pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam 

ketentuan tersebut secara kuantitatif tidak lagi diberikan sebagai alternatif. 

Namun begitu, dengan tetap memberikan kebebasan kepada hakim untuk 

mengambil keputusan apapun sesuai dengan keyakinannya, jadi pemidanaan 

dalam ketentuan ini dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif 

(Bambang Kesowo, 1990:18). 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta 

yang semula diklasifikasikan sebagai tindak pidana aduan dalam UU No. 6 

Tahun 1982, kini di dalam UU perubahannya yakni UU No.12 Tahun 1997 

juga dianggap sebagai tindak pidana biasa. Dengan begitu tindakan negara 

terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas 
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pengaduan dari pemegang hak cipta, namun pemegang hak cipta maupun atas 

dasar laporan/informasi dari pihak-pihak lain. Dengan perubahan ini maka 

negara akan bersifat aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. 

 

2.1.7 Kegiatan yang Berkaitan dengan Penggunaan Hak Cipta atas Lagu 

Hak cipta atau copyright, secara otomatis didapat oleh seseorang 

apabila ia mencipta suatu karya seni yang berupa lagu. Dalam hak cipta lagu 

ini, ternyata muncul hal-hal penting dari adanya ketentuan-ketentuan dalam 

Undang-undang Hak Cipta yang tidak ditegaskan dalam Undang-undang Hak 

Cipta tersebut, khususnya dalam pasal yang menunjukkan hak utama dari 

pencipta. Pasal-pasal tersebut ialah Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 

1997 Pasal 2 dan Pasal 24. Pasal 2 disebut dengan hak ekonomi dan Pasal 24 

disebut dengan hak moral seperti yang telah penulis jelaskan pada bagian 

pengertian hak cipta pada uraian terdahulu. Pasal 2 pada prinsipnya 

menyatakan hak utama pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak 

ciptaannya. Apa yang dimaksudkan dengan mengumumkan adalah 

pembacaan, penyuaraan, penyiaran dan penyebaran, sedangkan yang 

dimaksud dengan memperbanyak adalah menambah jumlah suatu ciptaan, 

dengan pembuatan yang sama atau hampir sama. 

a. Kegiatan penyuaraan dan penyiaran misalnya penyuaraan di dalam 
gedung pertunjukan maupun non pertunjukan seperti di hotel, restoran, 
night club dan lain-lain serta penyuaraan di tempat-tempat umum seperti 
perkantoran, transportasi umum, stadion dan lapangan terbuka. Kegiatan 
penyuaraan seperti di atas disebut dengan performances, sedangkan 
kegiatan penyiaran, misalnya penyiaran radio dan televisi (broadcasting) 
penyiaran malalui televisi kabel (diffusion), penyiaran dalam film dan 



 

 23

radio. Semua kegiatan di atas dikenal dengan istilah hukum performing 
rights atau hak mengumumkan. 

b. Kegiatan memperbanyak adalah menambah jumlah ciptaan dalam bentuk : 
- Rekaman misalnya dalam kaset, piringan hitam, compact disk, laser 

disk, video (reproducting/recording) 
- Disatukan dalam film (synchronization) 
- Dibuat dalam cetakan partitur musik (sheet music) 

 

Kedua kegiatan di atas sering disebut dengan istilah hukum mechanical rights 

atau hak memperbanyak. Semua kegiatan di atas hanya dapat dilakukan 

dengan ijin si pencipta atau pihak yang diberikan kuasa untuk memberikan 

ijin, yaitu dengan jalan melakukan perjanjian. Hak ekonomi yang tercantum 

dalam UU No. 12 Tahun 1997 Pasal 2 itulah yang dapat dialihkan sementara 

penguasaannya pada pihak lain, yakni pada para user atau pemakai lagu untuk 

melaksanakan semua kegiatan di atas. Setiap pencipta patut mendapatkan hak 

ekonomi apabila lagunya diumumkan atau diperbanyak. Hak ekonomi 

tersebut dalam prakteknya adalah penerimaan pendapatan. Cara pembayaran 

yang lazim dipakai adalah bentuk royalties maupun semi royalties 

(Simorangkir, 1990:20).  

 

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian 

2.2.1 Prinsip-prinsip Umum dalam Perjanjian  

Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling hidup tergantung antara 

satu dengan yang lain. Diantara mereka dikenal pertukaran barang maupun 

jasa yang mendasari lahirnya suatu perjanjian, karena perbuatan mereka yang 

saling mengikatkan diri. Perjanjian ini tentu saja baru lahir apabila mereka 
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saling percaya satu dengan yang lain yang akhirnya saling mengikatkan diri. 

Menurut Soebekti (1979:27), yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang 

itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 

Dalam praktek sehari-hari, perjanjian itu merupakan suatu rangkaian 

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan 

atau ditulis. Dua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sungguh-

sungguh terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan oleh 

karena itu dengan perjanjian akan diperoleh kepastian hukum. 

Dengan melihat macam-macam hal yang diperjanjikan untuk 

dilaksanakannya, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu: 

a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang 

b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu 

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu 

Secara umum yang menjadi unsur-unsur dari perjanjian adalah sebagai berikut 

: 

a. Essentalia 
Yaitu, bagian dari perjanjian yang tanpa ini persetujuan tidak ada, 
misalnya obyek dari perjanjian dan subyek dari perjanjian. 

b. Naturalia 
Yaitu, bagian-bagian yang menurut undang-undang ditentukan sebagai 
peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya : Pasal 1320 KUH 
Perdata yang mengatur masalah atau tentang sahnya perjanjian. 

c. Accidentalia 
Yaitu, bagian-bagian yang oleh para pihak ditentukan sendiri. Misalnya : 
cara penyerahan barang, hak-hak dan kewajiban para pihak dan 
sebagainya (Soebekti, 1979:35). 
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Menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dikatakan sah 

apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

a. Sepakat atau asas konsensualitas, yaitu kesepakatan para pihak untuk 
membuat perjanjian dan sepakat terhadap isi perjanjian. 

b. Cakap atau kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Cakap di sini 
dalam arti sudah dewasa, dan sehat pikiran. 

c. Hal tertentu, yaitu dalam isi perjanjian mengenai suatu yang konkrit, 
sudah ada atau sudah pasti ada. 

d. Sebab yang halal, yaitu perjanjian harus mengenai hal yang halal, tidak 
bertentangan dengan undang-undang, dan tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum. 

 

Orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap 

menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap 

untuk membuat perjanjian adalah : 

a. Orang yang belum dewasa 

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengakuan 

c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh UU 

Dari uraian di atas mengenai perjanjian dapat diketahui akibat hukum 

dari suatu perjanjian yang sah, yaitu : 

a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

dari pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian. 

b. Perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali secara 

sepihak tanpa persetujuan pihak lain. 

Perjanjian yang dibuat secara sah dalam pelaksanaannya, harus dilaksanakan 

dengan itikad baik, sebagaimana itikad baik pada waktu akan diadakannya 

perjanjian tersebut. 
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2.2.2 Pengertian Perjanjian Lisensi 

Kata lisensi berasal dari kata licentia yang berarti kebebasan atau ijin. 

Apabila seseorang memberikan arti kebebasan suatu lisensi atas suatu hak 

cipta umpamanya maka hak itu berarti ia memberikan kebebasan atau 

persetujuan kepada orang lain untuk digunakannya sesuatu yang semula tidak 

diperkenankan, yaitu untuk memakai hak cipta yang dilindungi hak-haknya, 

tanpa persetujuan tersebut maka orang lain tidak bebas menggunakan oktroi 

atau hak cipta yang memilikinya (Ibrahim Idham, 1985:12). Lisensi sering 

diberikan di bidang intelectual property right, atau masyarakat lebih 

mengenalnya dengan hak milik intelektual, seperti misalnya : hak atas merek, 

hak cipta dan hak paten. 

Dalam kepustakaan dikenal adanya beberapa jenis lisensi, yaitu : 

a. Lisensi tunggal dan lisensi hak diberikan kepada beberapa badan hukum 
Dalam lisensi tunggal, satu perusahaan atau seseorang tertentu 
memperoleh ijin untuk menggunakan salah satu hak milik intelektual tadi. 
Pemakaian hak itu dengan mengecualikan semua orang lain termasuk di 
dalamnya pemegang hak itu sendiri. Dalam hal lisensi diberikan kepada 
beberapa perusahaan atau badan hukum atau beberapa orang, maka badan 
hukum atau orang-orang tersebut memakai hak itu bersama-sama di 
samping perusahaan lain atau orang lain. Untuk selanjutnya hal itu lebih 
dikenal dengan lisensi ekslusif dan lisensi non ekslusif. 

b. Lisensi terbatas dan lisensi tak terbatas 
Dalam lisensi ini yang dibicarakan adalah perihal luasnya ruang lingkup 
pemberian lisensi itu. Dalam hal lisensi tak terbatas, maka pemegang 
lisensi berhak melakupan asa saja sebagaimana pemilik hak itu sendiri. 
Lain halnya dengan lisensi terbatas. Pembatasan dapat dilakukan 
umpamanya mengenai luas hak-hak yang diberikan dalam lisensinya. 
Misalnya untuk lisensi hak cipta atas lagu, hanya terbatas untuk lagu-lagu 
tertentu saja, atau pembatasan mengenai wilayah edar lagu dan lain 
sebagainya. 
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Diater Pfaff (1990:23) memberikan ukuran lain untuk membeda-

bedakan bermacam-macam bentuk perjanjian lisensi. Ukuran pertama adalah 

tujuan ekonomis apa yang berhak dicapai oleh perjanjian lisensi itu. Ukuran 

kedua adalah acuan hukum apa yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan 

ekonomi tadi. Istilah perjanjian lisensi sering muncul dalam dunia 

perdagangan, dimana satu pihak membutuhkan sesuatu untuk dipakai sebagai 

bahan untuk mengembangkan usahanya serta mencari keuntungan. Sesuatu 

yang dimaksud di sini adalah suatu karya hasil perwujudan imaginasi pihak 

lain. Mau tidak mau pihak yang akan menggunakan hasil karya tadi harus 

berhubungan dengan pihak pemilik hasil karya tadi untuk meminta 

persetujuan agar bisa menggunakan hasil karya tersebut. Persetujuan inilah 

yang oleh kalangan umum terutama yang bersangkutan langsung dengan 

perjanjian lisensi ini, selain meminta pendapat dari kalangan umum yang 

berhubungan langsung dengan perjanjian lisensi, peneliti juga memakai 

definisi-definisi yang diberikan oleh para pakar dalam masalah perlisensian. 

Salah satu diantaranya adalah Ibrahim Idham (1985:12), yang menyatakan 

bahwa, lisensi adalah suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak, dimana 

pihak yang pertama (licensor), selaku pemilik teknologi memberikan bantuan, 

biasanya dalam bentuk know how, ketrampilan teknik dan pemasangan seiring 

suatu hak mempergunakan hak milik khusus atau tertentu dengan 

mendapatkan imbalan yang umumnya dalam bentuk uang dari pihak licensie, 

yang ingin mendapatkan kemajuan teknologi. 
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2.2.3 Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam UU Hak Cipta 

Istilah perjanjian lisensi ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 1997 

Pasal 38A. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian ijin atau 

hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu 

dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang 

dilindungi hak ciptaan. 

Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus, artinya 

pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptaannya atau 

memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Namun ditegaskan bahwa 

untuk dapat berlaku bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi harus dicatatkan di 

kantor hak cipta. 

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu juga memperhatikan segala 

ketentuan yang ada didalamnya beserta ketentuan—ketentuan tambahan di luar 

perjanjian tersebut yang telah dan akan dibuat. Lisensi pengumuman musik 

diberikan oleh pencipta lagu dalam bentuk sertifikat lisensi pengumuman musik 

yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian tersebut. Lisensi 

pengumuman musik yang diberikan oleh pencipta lagu kepada pemakai lagu 

(user) berlaku tanpa hak substitusi (tidak dapat dialihkan oleh pihak manapun). 

Pemakai lagu (user) berkewajiban membayar biaya lisensi kepada pencipta lagu 

sebesar tarif yang telah ditetapkan di YKCI. Pemakai lagu (user) juga 

berkewajiban memberikan laporan secara benar setiap bulan kepada pencipta 

lagu yang berisi karya musik yang diumumkan, nama pencipta/penulis lirik, 

durasi dan frekuensi pemutaran dalam bentuk dan dengan cara yang disepakati 
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bersama. Pencipta lagu juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sertifikat 

lisensi kepada pemakai lagu (user) dalam waktu 1 bulan setelah pemakai lagu 

(user) membayar biaya lisensi dan wajib memberikan ijin mengumumkan kepada 

pemakai lagu (user) untuk seluruh repertoire yang dimilki oleh pencipta lagu. 

Pemutusan perjanjian dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dapat 

dilakukan apabila salah satu pihak, baik pencipta lagu atau pemakai lagu (user) 

melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian. Salah satu pihak 

dapat memberitahukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu secara tertulis, 

tetapi segala kewajiban kedua belah pihak masih tetap berlaku dan mengikat 

sampai dengan tanggal pemutusan perjanjian. Apabila terjadi perselisihan 

maupun perbedaan paham yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dapat 

diselesaikan dengan musyawarah. Jika jalan musyawarah tidak menghasilkan 

kata sepakat tentang cara penyelesaian maka dapat diselesaikan di Pengadilan 

Negeri setempat. 

 

2.2.4 Pengertian Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu  

Dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terdapat beberapa istilah 

yang mempunyai arti sebagai berikut: 

a. Hak Cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta lagu atau 

pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak atau 

memberikan lisensi untuk melakukan suatu pengumuman atau 

perbanyakan suatu karya cipta musik sesuai ketentuan yang berlaku. 
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b. Pencipta adalah seseorang atau bebrapa orang secara bersama-sama yang 

atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan 

pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan 

ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 

c. Mengumumkan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, 

pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat 

apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun 

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

d. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta atau 

pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta lagu atau pihak lain yang 

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. 

e. Repertoire adalah seluruh ciptaan musik yang diserahkan oleh pencipta 

lagu atau pemegang hak cipta baik dalam maupun luar negeri kepada 

pemakai lagu (user) untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya. 

 

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu adalah persetujuan dimana 

pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka 

waktu tertentu kepada para user sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan 

(mengumumkan, memperbanyak, menjual dan mengedarkan), lagu ciptaannya 

dengan memperoleh imbalan (royalty). 

Dilihat daru hak-hak yang terdapat dalam hak ekonomi seorang 

pencipta, maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu itu terbagi dalam dua 

macam perjanjian, yaitu : 
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a. Perjanjian lisensi hak atas lagu, atas performing right (hak 

mengumumkan) sebuah lagu. 

Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta tidak berhubungan langsung 

dengan para user/pemakai lagu, namun segala hak penguasaannya kepada 

lembaga administratif pengumpul royalty yang bernama Yayasan Karya 

Cipta Indonesia (YKCI) untuk mewakili hak dan kewajibannya. 

Hubungan antara pencipta dengan YKCI dilaksanakan dalam suatu 

perjanjian kerja sama.  

b. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas mechanical right (hak 

memperbanyak) sebuah lagu. 

Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta berhubungan langsung 

dengan user khususnya produser rekaman. Pencipta berkewajiban untuk 

memberi ijin atau menyerahkan lagu kepada user untuk direkam, 

digandakan dan dijual. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Dasar Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Soerjono Soekanto (1981:41) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto (1981:65) Fokus dasarnya adalah masalah 

yang bersumber dari pengamatan penelitian atau melalui pengetahuan yang 

bersumber dari pengalaman peneliti. Melalui pengetahuan yang diperolehnya 

melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. 

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu : 

1. Penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, 

penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. 

2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi eksklesi untuk 

menyaring informasi yang masuk. 
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Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah : 

1. Fokus utama adalah pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara 

pencipta dengan pemakai lagu (user) di Indonesia dan peranan Yayasan 

Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta 

atas lagu antara pencipta lagu dengan pemakai lagu (user) 

2. Fokus penyeimbang adalah perlindungan hak cipta yang diberikan pada 

pencipta lagu dan pemakai lagu (user) 

 

3.3 Sumber Data  

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain (Soerjono Soekanto, 1981:48). 

3.3.1 Sumber Teoritis 

Sumber data teoritis melalui buku-buku, literatur, catatan lapangan, 

dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya yang ada 

hubungannya dengan judul dan permasalahan yang diteliti. 

Dokumen yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian 

ini adalah dokumen resmi yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dan dokumen yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Yayasan Karya Cipta Indonesia 

(YKCI). Dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu catatan hasil pertemuan 

di YKCI (notulen rapat), katalog tentang tugas dan wewenang YKCI. 
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3.3.2 Sumber Praktis  

Sumber praktis ini merupakan sumber yang diperoleh dari lapangan 

dimana penelitian itu dilaksanakan, untuk memperoleh data ini digunakan 

metode interview dan metode dokumentasi yang membantu dalam 

mengumpulkan data. Peneliti melaksanakan interview (wawancara) dengan 

mewawancarai beberapa pimpinan dan staf YKCI beserta para pencipta dan 

pemakai lagu yang menjadi anggota YKCI. Dokumentasi diperoleh dari buku-

buku literatur yang ada kaitannya dengan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu 

dan beberapa katalog-katalog serta brosur-brosur tentang hak cipta yang ada 

di YKCI.  

 

3.4 Cuplikan (Lokasi Penelitian) 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau 

tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkan lokasi 

penelitian adalah agar diketahui dengan jelas obyek penelitian. Adapun lokasi 

penelitian adalah kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang berada di 

Jalan R.S Fatmawati No. 15 Jakarta 12420. 

 

3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih 

alat dan teknik pengumpulan data yang obyektif. Pengumpulan data merupakan 

masalah yang sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu harus 
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menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat dan akurat sehingga data-data 

yang terkumpul benar-benar nyata dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : 

3.5.1 Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara 

mengumpulkan data-data tertulis melalui arsip-arsip, termasuk buku-buku 

tentang pendapat, teori atau hukum-hukum yang berhubungan dengan tema 

penelitian. 

Data dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder 

dengan melalui catatan dan kepustakaan. Dalam penelitian ini mengambil data 

dari dokumen dan arsip-arsip yang membantu dalam mengumpulkan data. 

Dokumen dan arsip-arsip tersebut yaitu : 

a. Notulen rapat di YKCI  

b. Katalog tentang mekanisme kerja YKCI 

c. Katalog tentang tugas dan wewenang YKCI 

d. UU No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 

tentang hak cipta 

e. UU No. 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 

tentang paten 

f. Brosur tentang tarif kontrak pendaftaran dan pemakaian lagu di YKCI 
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3.5.2 Interview (Wawancara) 

Suatu cara dengan menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan 

untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari pihak yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas (Soerjono Soekanto, 1981:67). 

Dapat disimpulkan bahwa interview atau wawancara adalah suatu cara 

untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara 

langsung antara peneliti dengan nara sumber data, baik secara perorangan atau 

kelompok sebagaimana yang telah disebutkan dalam fokus penelitian yang 

menjadi sumber informasi adalah pencipta lagu dan pemakai lagu (user) yang 

menjadi anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan pengurus YKCI 

yang berada di Jakarta, antara lain yaitu : 

a. Fery Atmadibrata (pencipta lagu) 

b. Andhy Purnomo (pencipta lagu) 

c. D. Kristiani (pemakai lagu) 

d. Risang Pradana (pemakai lagu) 

e. Danu Kuswara. SS (users manajer YKCI) 

f. Baskoro SH (ketua bidang pembinaan dan pengembangan YKCI) 

g. Chandra Darusman (dewan penasehat YKCI) 

Peneliti melakukan wawancara dengan merekam hasil tanya jawab dengan 

responden pada tape recorder. Wawancara dilakukan pada hari kedua dan 

ketiga penelitian dengan mewawancarai 2 pimpinan dan 1 staf YKCI. Pada 

hari keempat dan kelima peneliti melakukan wawancara dengan 2 pencipta 

lagu dan 2 pemakai lagu yang menjadi anggota YKCI, yang pada saat itu 
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pencipta lagu dan pemakai lagu tersebut datang ke kantor YKCI untuk 

membuat kontrak perjanjian lisensi hak cipta atas lagu. 

3.5.3 Observasi  

Yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dengan tujuan mengetahui 

keadaan yang sesungguhnya dari obyek yang diteliti guna mendapatkan data 

yang sebanyak-banyaknya untuk dibahas. 

Observasi dilakukan kepada pencipta lagu dan pemakai lagu (user) 

yang menjadi anggota YKCI beserta pengurus YKCI guna mengetahui 

bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta 

lagu dengan pemakai lagu (user) apakah sudah sesuai dengan Undang-undang 

No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Peneliti melakukan observasi dengan 

terjun langsung ke kantor YKCI dan mengamati mulai dari pembuatan 

perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, pembahasan tentang hak dan kewajiban 

apa saja yang akan diemban oleh pencipta lagu dan pemakai lagu (user) 

sampai penandatanganan kesepahaman mengenai perjanjian lisensi hak cipta 

atas lagu ini. 

 

3.6 Objektivitas dan Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan adalah 

triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987:329), terdapat dua strategi 

yaitu : 
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a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data. 

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 

 

3.7 Model Analisis Data 

Penulis menggunakan diskriptif kualitatif sebagai model analisis data. 

Adapun yang dimaksud dengan metode deskripsi adalah suatu cara 

mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedang pola 

pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada di 

tempat penelitian. 

Untuk penelitian tentang pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas 

lagu antara pencipta lagu dengan pemakai lagu (user) ini analisis data 

menggunakan interactive model of analysis. Pada model analisis interaktif ini 

peneliti bergerak pada tiga komponen : 

a. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, 

dan abstraksi data. Dalam hal ini peneliti dapat membuang hal-hal yang tidak 

penting. 

b. Sajian data 

Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun berupa cerita 

yang sistematis. Melalui sajian data memungkinkan peneliti mengambil 

kesimpulan. 



 

 39

c. Verifikasi 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari analisis 

data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada reduksi data dan sajian 

data. 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

Salah satu hal yang mempengaruhi keilmiahan sebuah hasil penelitian 

adalah prosedur penelitian yang telah dipergunakan. Penelitian ini disajikan 

dalam bentuk skripsi, sehingga prosedur yang dipakai mengacu pada aturan 

penyusunan skripsi yang berlaku sekarang, yaitu : 

3.8.1 Pengajuan tema skripsi 

Tema yang diajukan kepada Dewan Skripsi dan setelah disetujui kemudian 

dilaporkan kepada Ketua Jurusan untuk ditetapkan Dosen Pembimbingnya. 

3.8.2 Penyusunan proposal 

Proposal merupakan langkah awal sebelum penelitian dilakukan. Proposal ini 

diajukan kepada Dosen Pembimbing sampai disetujui; 

3.8.3 Ijin penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Instansi Swasta yaitu Yayasan Karya Cipta 

Indonesia (YKCI), sehingga harus mendapatkan izin secara tertulis. Izin 

langsung diajukan kepada kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) 

yang sebelumnya didaftarkan dahulu di bagian public relation dari kantor 

YKCI tersebut. Setelah didaftarkan, peneliti baru boleh melaksanakan 

penelitian di kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Penelitian di 
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YKCI dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2005 sampai dengan tanggal 16 Juli 

2005. 

3.8.4 Penyusunan hasil penelitian 

Setelah penelitian dilakukan penulis mengolah data yang ada ke dalam bentuk 

tulisan sebagai hasil penelitian yang utuh. Hasil penelitian kemudian dibahas 

dengan menggunakan teori-teori yang mempunyai relevansi dengan hasil 

penelitian tersebut. Dari sini penulis dapat membuat simpulan dari apa yang 

diteliti dan sekaligus memberikan saran-saran yang diberikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Tinjauan Umum Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) 

4.1.1 Sejarah Berdirinya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) 

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) ini didirikan oleh Paguyuban 

Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia. YKCI merupakan 

suatu badan pengelola performing right (hak mengumumkan) dari para 

pencipta lagu di Indonesia, sehingga dengan adanya badan ini hak pencipta 

lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat direalisasikan 

pelaksanaannya. Tanpa adanya badan ini, tidak mungkin pencipta 

memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Karena tidak 

mungkin bagi pencipta untuk keliling seluruh Indonesia, untuk mencari siapa-

siapa atau perusahaan apa saja yang memutar lagunya untuk tujuan komersiil 

dan menarik royalty atas hak pengumuman lagu tersebut. Hal ini mengingat 

bahwa sebagian besar kondisi pencipta lagu di Indonesia ekonominya lemah 

untuk mengatasi hal tersebut, pencipta lagu tidak mempunyai modal untuk 

melakukan pengelolaan terhadap performing right lagu ciptaannya 

(wawancara dengan Chandra Darusman: Dewan Penasihat YKCI, pada 

tanggal 14 Juli 2005). Jadi dalam hal ini YKCI yang akan menjalankan 

kepentingan tersebut. 
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YKCI dibentuk dan didirikan untuk membantu para pencipta 

mengelola hak cipta atas lagu para pencipta, khususnya dalam bidang hak 

pengumuman lagu atau performing right, walau saat ini akan diusahakan pula 

pengolahan terhadap mechanical right atau hak memperbanyak lagu 

(rekaman) karena banyaknya keluhan-keluhan terhadap dirugikannya para 

pencipta dalam perjanjian lisensi mechanical right antara produser dengan 

pencipta lagu. Badan ini didirikan secara resmi dengan Akta Notaris pada 

tanggal 12 Juni 1990 dan anggotanya sampai saat ini berjumlah 1690 pencipta 

lagu yang terdiri baik dari pencipta lagu (composer), pencipta lirik (lirikes) 

dan penata musik (arranger) dengan jumlah lagu yang terdaftar sekitar 50.000 

judul lagu. 

Tujuan pendiriannya ini adalah untuk membantu serta mempermudah 

para seniman pencipta lagu dalam mengelola hak cipta yang digunakan oleh 

user, terutama dalam pengelolaan hak ekonomi yang tercakup dalam 

performing right. 

 

4.1.2 Dasar Hukum Pendirian YKCI 

Sesuai dengan namanya Yayasan Karya Cipta Indonesia adalah sebuah 

lembaga berbadan hukum berbentuk yayasan. Pendirian Yayasan Karya Cipta 

Indonesia ini disahkan dengan akta notaris. Peraturan mengenai yayasan ini 

ditetapkan berdasarkan yurisprudensi dan kebiasaan bersama-sama yang lazim 

berlaku di dalam masyarakat. 
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Pendirian badan hukum yayasan ini dengan campur tangan penguasa 

(pemerintah). Dengan demikian kedudukan sebagai badan hukum itu 

diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu. Dalam hal ini 

Yayasan Karya Cipta Indonesia memperoleh kedudukannya sebagai badan 

hukum bersamaan dengan pendirian yayasan tersebut sesuai dengan akta 

pendirian yang dilakukan dihadapan notaris Abdul Latief, SH di Jakarta 

dengan nomor 42 tanggal 12 Juni 1990 tentang pendirian Yayasan Karya 

Cipta Indonesia. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) 

Bagan I. Struktur Organisasi YKCI 
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Struktur Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) periode 2003-2008 

adalah sebagai berikut: 

Ketua Umum : Dahuri ,SE 

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan : Baskoro ,SH 

Ketua Bidang Usaha : Katon Bagaskara 

Sekretaris Umum : Santy Pratiwi ,SH 

Bendahara : Layla Firman ,SH 

Membership and HRD Manager : Ilham Chrisbiantoro ,SH 

User Manager : Danu Kuswara ,SS 

Documentation and Distribution Manager : Iwan Kurniawan 

Sumber : Yayasan Karya Cipta Indonesia 

(Buletin KCI, 2005) 

 

4.1.4 Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia 

 Menurut Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 

dari YKCI. Berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pencipta lagu/musik 

YKCI mempunyai wewenang untuk memberi izin kepada penerima lisensi 

untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan 

(mengumumkan) musik asing maupun Indonesia di tempat yang dikelola oleh 

penerima lisensi baik sebagian maupun seluruh musik yang hak ciptanya 

dikelola oleh YKCI. 

Berdasarkan hal tersebut di atas kewenangan YKCI dapat diperinci 

sebagai berikut : 
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a. YKCI mempunyai hak untuk mengeluarkan sertifikat lisensi yang 

merupakan jaminan izin untuk mengumumkan musik dari para pencipta 

maupun pemegang hak-hak cipta yang repertoir-nya dikelola oleh YKCI. 

Sertifikat lisensi ini biasanya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh bagian 

Membership and HRD Departemen selaku penerima kuasa dari pencipta 

lagu. 

b. YKCI berhak/berwenang memungut royalty dari penerima lisensi secara 

teratur setiap tahunnya. 

c. YKCI berwenang untuk meminta daftar lagu-lagu yang dipergunakan oleh 

penerima lisensi. 

d. YKCI dapat melakukan revisi, perubahan, penambahan, ataupun 

pengurangan tarif dengan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima 

lisensi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun 

lisensi yang sedang berjalan. Ketiga wewenang tersebut di atas biasanya 

ditangani oleh bagian Users Departement. 

e. YKCI berhak menyesuaikan tarif, sesuai dengan inflasi setiap tahun secara 

otomatis. 

f. YKCI berhak memasuki tempat pertunjukan yang dikelola penerima 

lisensi dalam waktu dan jumlah yang wajar untuk melakukan 

penghitungan maupun pendistribusian royalty yang harus dibayar oleh 

penerima lisensi. Hal ini merupakan wewenang dari bagian 

Documentation and Distribution Departement yang ada di YKCI. 
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g. YKCI berhak memberikan izin kepada penerima lisensi untuk 

memindahkan, mengalihkan, mensub-lisensikan perjanjian lisensi maupun 

segala hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi. 

h. YKCI berhak mengeluarkan surat pemberitahuan. 

i. YKCI berhak mengeluarkan surat tagihan untuk para penerima lisensi bila 

jatuh tempo pembayaran royalty. 

j. YKCI berhak mengeluarkan surat peringatan apabila, penerima lisensi 

tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya sesuai dengan 

perjanjian yang telah dibuat. 

k. YKCI berhak mengeluarkan surat tuntutan sehubungan dengan hal 

tersebut di atas. 

l. YKCI berhak menahan uang yang disetorkan oleh penerima lisensi apabila 

penerima lisensi melanggar perjanjian oleh karenanya hak untuk 

mengumumkan musik tersebut gugur. 

m. Terjadinya pengakhiran perjanjian ini oleh sebab apapun tidak 

mengurangi hak YKCI atas hak-hak tuntutan-tuntutan yang ada terhadap 

penerima lisensi dan YKCI berhak untuk memperoleh setiap jumlah uang 

yang harus dibayarkan penerima lisensi berdasarkan perjanjian ini dan 

setiap imbalan untuk jasa dibidang hukum serta ongkos-ongkos lain 

apapun yang akan dipikul oleh YKCI termasuk biaya untuk melakukan 

penyelidikan yang diperlukan guna menentukan besarnya royalty yang 

seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian lisensi. 
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Konsekwensi atau hak dan kewajiban peserta YKCI, pencipta sebagai 

anggota YKCI berhak mendapatkan royalty bila lagunya dipakai atau diputar 

oleh user, misalnya lagu tersebut diputar oleh radio, pencipta berhak atas 

royalty. User akan memberikan daftar lagu-lagu yang dipakai. Segi yang 

penting dalam hal ini adalah hak cipta lagu tersebut tetap berada di tangan 

pencipta. YKCI hanya diberikan kuasa oleh pencipta untuk mengelola 

performing right (hak mengumumkan) selama jangka waktu yang disepakati. 

Hal-hal yang tertuang dalam berkas yang akan di tanda tangani, yakni surat 

kuasa dan surat perjanjian kerja sama. Pencipta tidak mempunyai kewajiban 

untuk menagih sendiri kepada user dan pencipta harus memberikan daftar 

lagu-lagunya agar dicatat dalam dokumentasi YKCI. 

YKCI adalah suatu yayasan, artinya adalah suatu organisasi yang tidak 

mengambil keuntungan dalam arti memupuk laba sebagaimana suatu 

perseroan terbatas. Seluruh royalty yang dikumpulkan selama satu tahun akan 

didistribusikan kepada peserta YKCI setelah dipotong Real Cost. Real Cost 

ini adalah suatu biaya nyata untuk menagih, sebagaimana tersebut dalam 

perjanjian kerjasama antara YKCI dengan para pencipta sebagai biaya 

administrasi. Real Cost adalah biaya yang diperlukan untuk membayar 

pegawai, sewa kantor, konsultan hukum, computer dan sebagainya dengan 

tidak menahan keuntungan.YKCI telah menyiapkan lebih dari 20 macam 

kombinasi pembagian yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan atau situasi 

yang dihadapi; misalnya pencipta sendiri mendapat 100%, ada pencipta-

penulis lirik dan publisher masing-masing mendapat 1/3 bagian. Selain itu 
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distribusi royalty juga berdasarkan prinsip non diskriminatif, artinya tidak 

membedakan jenis musik maupun kewarganegaraan, pencipta maupun mutu 

lagu. Prinsip kedua untuk pembagian berdasarkan prestasi, artinya semakin 

banyak diputar/digunakan semakin banyak pointnya untuk royalty yang akan 

didapat. 

YKCI bertugas untuk mengumumkan dan mendistribusikan royalty, 

tetapi YKCI bukan publisher,sebab YKCI mengelola performing right dan 

tidak menjadi pemegang hak cipta. Justru royalty yang terkumpul dibagikan 

kepada para pemegang hak cipta terdaftar yang lagunya digunakan. Dan 

YKCI adalah non-profit organization yang tidak mengadakan perjanjian 

pembagian keuntungan dengan para pemegang hak cipta. YKCI dibentuk 

sebagai suatu jembatan antara pencipta lagu di satu sisi dan pemakai lagu di 

sisi lainnya. 

 

4.2 Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu 

(Pemberi Lisensi) Dengan User (Penerima Lisensi) Di Indonesia 

Adanya hak khusus dalam hak cipta yaitu hak untuk mengumumkan dan 

memperbanyak ciptaan lagu, seperti ditegaskan dalam Pasal 2 UUHC (UU No 12 

tahun 1997). Maka, para pencipta mempunyai dua macam hak atas lagu 

ciptaannya tersebut yaitu : 
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1. Hak mengumumkan 

Hak ini meliputi penyiaran, penyuaraan dan pertunjukkan agar dapat didengar 

dan disaksikan oleh orang lain; misalnya : siaran TV, radio, disco, Pub, konser 

seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 4 UUHC (UU No 12 Tahun 

1997). Hak ini lazim disebut dalam istilah Performing right. 

2. Hak memperbanyak 

Hak ini merupakan hak penggandaan dengan jalan merekam dalam bentuk 

cassette, piringan hitam, compact disc, buku-buku, film seperti yang terdapat 

di dalam Pasal 1 angka 5 UUHC (UU No 12 tahun 1997). Hal ini lazim 

disebut dengan istilah Mechanical right. 

Sehingga dengan adanya penegasan tersebut, maka para pencipta berhak 

mendapatkan hak ekonomi pada setiap pemakaian hak yang ada dalam hak 

cipta atas lagu ciptaannya. Penggunaan atau pemakaian hak-hak tersebut 

tentunya mengakibatkan peralihan hak-hak tertentu dari pencipta kepada para 

pemakai lagu/user, atas hak-hak yang ada pada hak cipta atas lagu ciptaannya 

tadi, khususnya hak ekonomi, namun tidak mencakup hak moral. Peralihan 

hak cipta atas lagu ini diperbolehkan, hal tersebut terlihat dari penjelasan 

Pasal 3 UUHC (UU No 12 Tahun 1997) yang pada prinsipnya menyatakan 

bahwa hak cipta dapat diperalihkan salah satunya dengan cara membuat 

perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dan perjanjian itu hanya 

mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut. 
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Dalam praktek, perjanjian peralihan sebagian hak-hak dalam hak cipta lagu ini 

lazim disebut dengan Perjanjian lisensi hak atas lagu. Istilah lisensi ini 

ditegaskan di dalam Pasal 38A ayat (1) UUHC yang menyebutkan bahwa 

Pemegang hak cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan 

surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2. 

Perjanjian ini timbul dari kebiasaan yang dilakukan dalam dunia perdagangan, 

khususnya Show Business maupun industri rekaman. Dengan adanya dua hak 

dalam hak cipta tadi maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terbagi 

menjadi dua macam perjanjian dalam pelaksanaannya, dimana yang satu sama 

lain berbeda dalam hal jenis pemakaian lagunya, subyek hukumnya, hak dan 

kewajiban masing-masing pihak serta jangka waktunya. 

Macam-macam jenis pelaksanaan perjanjian lisensi yang penulis maksud 

ialah: 

1. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas Performing Right (hak mengumumkan 

suatu lagu). 

2. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas Mechanical Right (hak 

memperbanyak) suatu lagu. 

Untuk menjelaskan dua jenis perjanjian lisensi ini, penulis mendasarkan pada 

kedua surat perjanjian-perjanjian tersebut diatas, yaitu : 

a. Surat perjanjian yang dibuat antara YKCI (wakil para pencipta) dengan 

semua user kecuali produser. Perjanjian ini dalam praktek disebut 

Perjanjian Pengumuman Lagu (Song Performing Agreement). 
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b. Surat perjanjian yang dibuat antara para pencipta dengan produser/ 

produser rekaman. Perjanjian ini dalam praktek sering disebut dengan 

Perjanjian Pemakaian Lagu. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kedua macam perjanjian tersebut akan 

dideskripsikan dan dianalisa, sehingga akan diketahui hubungan hukum antara 

pencipta sebagai pemberi lisensi dengan pemakai lagu (user) sebagai 

penerima lisensi dalam perjanjian lisensi atas lagu, terutama mengenai hak 

dan kewajiban para pihak. Mengingat dalam landasan teori yang penulis pakai 

sebagai acuan lebih dekat pada masalah hak cipta atas lagu yang dituangkan 

dalam perjanjian lisensi milik industri, maka pembahasan akan berdasarkan 

klausula-klausula yang ada pada landasan teori, sejauh ada hubungan yang 

relevan. Subyek hukum secara umum dalam perjanjian lisensi ini adalah : 

1. Para pencipta atau YKCI (penerima kuasa dari para pencipta dalam 

pengurusan hak pengumuman lagu. Untuk selanjutnya disebut sebagai 

pemberi lisensi. 

2. Para user / pemakai lagu yang terdiri dari produser rekaman, pengusaha 

restoran, discotic, bar, pengusaha alat-alat transportasi umum, televise 

swasta, penyelenggara pertunjukkan ( live show), konser-konser, baik 

yang didalam gedung maupun yang diluar gedung. Untuk selanjutnya 

mereka disebut penerima lisensi. 

Obyek hukum dalam perjanjian ini secara umum adalah lagu,baik lagu 

dangdut, rock, keroncong, blues, jazz, pop, dan lain-lain. Sebenarnya lebih 

spesifik lagi, obyek hukum perjanjian lisensi ini adalah hak-hak yang ada 
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dalam hak cipta lagu tersebut. Jadi tujuan utama dalam perjanjian lisensi ini 

adalah pemakaian atau penggunaan hak-hak tertentu dalam hak cipta lagu, 

yang meliputi : 

1. Pemakaian hak-hak. Mengumumkan lagu yang dikenal dalam istilah 

hukumnya “Performing Right”, serta, 

2. Pemakaian hak-hak. Memperbanyak lagu yang dikenal dalam istilah 

hukumnya “Mechanical Right”. 

 

4.2.1 Pelaksanaan Perjanjian Lisensi atas Performing Right  (Hak 

Pengumuman) sebuah lagu 

Semua perjanjian yang dibuat berkaitan dengan pemakaian Hak Pengumuman 

sebuah lagu didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 UUHC (UU No 

12 Tahun 1997) yang menyebutkan bahwa slah satu hak khusus dari pencipta maupun 

pemegang hak cipta adalah hak mengumumkan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 

angka 4 UUHC (UU No 12 Tahun 1997) yang menyebutkan bahwa pengumuman 

adalah pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan. Didalam 

pelaksanaan perjanjian lisensi atas Performing right ini pada dasarnya isi dari 

ketentuan-ketentuan perjanjiannya sama, kecuali bentuk pemakaian lagunya. Karena, 

perjanjian ini berupa blangko standart yang dibuat oleh YKCI, mewakili para 

pencipta. Jadi untuk penelitian ini, menurut staf YKCI bagian users departemen, 

“penulis tak perlu meneliti perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan para pemakai 

hak. Cukup dengan contoh blangko standart tersebut, karena baik YKCI maupun para 

pemakai, sudah terikat untuk tidak memperlihatkan perjanjian itu untuk kepentingan 
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apapun, karena menyangkut rahasia perusahaan”. Blangko standart yang dibuat dalam 

perjanjian ini berbeda dengan blangko standart yang dibuat dalam perjanjian lisensi 

hak memperbanyak (mechanical right), blangko dibuat oleh produser sebagai 

penerima lisensi. Hal ini terasa janggal, karena pada umumnya pemberi lisensi yang 

seharusnya menentukan lebih dulu, baru diadakan tawar menawar tentang isi blangko 

perjanjian tersebut. Sampai saat ini YKCI sebagai wakil para pencipta, telah 

mengadakan perjanjian lisensi hak pengumuman lagu ini, dengan beberapa 

pemakai/user, diantaranya TVRI, RRI, Radio TOP FM, Garuda Indonesia Airways, 

Merpati Nusantara, PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia) dan 29 tempat-tempat 

hiburan di Jakarta. 

Adapun yang menjadi subyek dalam perjanjian ini ialah pencipta lagu yang 

diwakili oleh YKCI sebagai Pemberi Lisensi dengan semua user/pemberi lagu 

kecuali produser sebagai penerima lisensi. Baik pemberi lisensi maupun penerima 

lisensi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam 

perjanjian lisensi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan 

dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu ini. Semua perjanjian lisensi pengumuman 

lagu, seperti perjanjian pada umumnya, dimulai dengan menyebutkan nama dan 

alamat para pihak serta waktu dibuatnya kontrak/perjanjian tersebut. Dalam 

perjanjian lisensi,para pihak ini biasa disebut dengan Pemberi Lisensi dan Penerima 

Lisensi, ataupun kalau tidak dengan menyebut singkatan dari nama perusahaan atau 

organisasi para pihak. Dalam perjanjian lisensi atas hak mengumumkan lagu ini 

YKCI menyebut namanya dengan singkatan KCI saja, sedangkan para user/pemakai 

lagu disebut dengan Penerima Lisensi. Kemudian setelah keterangan nama pihak, 
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dalam ruang tersendiri, dikemukakan tentang maksud dan tujuan perjanjian lisensi 

ini, dengan menunjuk pada bagian satu pada syarat-syarat perjanjian di halaman 

belakangnya. Selanjutnya dicantumkan beberapa hal penting yang harus diisi oleh 

penerima lisensi maupun oleh pemberi lisensi, yang meliputi : 

a. Nomor perjanjian lisensi 

b. Nama tempat pertunjukkan yang dikelola oleh penerima lisensi 

c. Bentuk pemakaian musik 

d. Dasar perhitungan royalty pemakai musik 

e. Jangka waktu perjanjian 

Di bagian bawah sendiri setelah mencantumkan hal-hal di atas, merupakan 

tempat yang dipakai untuk masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut, 

sebagai tanda kesepakatan para pihak setelah terlebih dahulu membaca, mengerti dan 

memahami isi syarat-syarat yang ada di halaman sebaliknya. Dalam syarat-syarat 

itulah, tercantum segala hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain surat 

perjanjian, disitu juga melampirkan lembaran berisikan tentang arti beberapa istilah 

dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu/musik, dengan maksud memberi 

penjelasan-penjelasan terhadap penerima lisensi. Lampiran tersebut merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian tersebut. Bila perjanjian sudah 

dibuat dan ditanda tangani, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah 

perjanjian itu dibuat, si penerima lisensi akan mendapatkan sertifikat lisensi sebagai 

tanda bukti pemakaian hak-hak mengumumkan lagu yang terdapat dalam repertoire 

(Daftar lagu-lagu di YKCI). 
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Seperti telah dikemukakan pada bagian landasan teori, luasnya hak-hak yang 

diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dapat berdasarkan pada 

Lisensi Eksklusif atau Non Eksklusif. 

Dalam perjanjian lisensi atas performing right (hak mengumumkan) sebuah 

lagu antara pencipta melalui YKCI sebagai pemberi lisensi dan para user/pemakai 

lagu sebagai penerima lisensi, luasnya hak-hak yang diberikan tercantum dalam 

syarat-syarat yang ada dalam perjanjian. Dalam syarat tersebut, penerima lisensi 

diberi ijin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan 

(untuk selanjutnya disebut mengumumkan) lagu barat maupun Indonesia dengan 

batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Ijin yang diberikan hanya terbatas pada tempat yang dikelola oleh penerima. 

Misalnya ; Pengusaha restoran, maka ijin itu berlaku di restoran milik 

pengusaha restoran. 

2. Pemberi ijin hanya terbatas untuk melakukan kegiatan pengumuman seperti 

telah disebut di atas, dan ijin tersebut tidak meliputi pemberian hak atas : 

a. Segala hak cipta rekaman suara 

b. Hak memperbanyak ciptaan 

c. Hak moral pencipta 

d. Segala hak di luar hak mengumumkan ciptaan/pemegang hak cipta musik 

3. Pemberian ijin hanya dapat digunakan oleh penerima lisensi dalam bentuk-

bentuk-bentuk konkrit dari hak pengumumkan yaitu terbatas pada pemakaian 

lagu seperti di bawah ini : 
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a. Background musik, yaitu musik oleh penerima lisensi untuk memberi 

kenyamanan kepada para pengunjung 

b. Live musik, yaitu musik yang dimainkan oleh orang/sekelompok orang 

secara langsung/hidup dihadapan pengunjung 

c. Diskotik, yaitu musik yang digunakan untuk mengiringi dansa di tempat 

pertunjukkan 

d. Karaoke, yaitu musik yang diumumkan tanpa penyanyi sebagai pemancu 

melodi, dengan tujuan musik pengiring bagi setiap orang untuk 

menyanyikannya 

e. Video layar lebar untuk mengumumkan siaran televisi atau video/ 

laserdisc yang mengandung musik. Jenis ini tidak diperhitungkan lagi 

dalam pembayaran royalty total jika dipergunakan untuk kepentingan 

karaoke 

4. Penerima lisensi juga tidak diperkenankan untuk memindahkan dan 

mengalihkan perjanjian ini maupun sebagai hak yang diberikan dalam 

sertifikat lisensi berdasarkan perjanjian ini, baik keseluruhan maupun 

daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KCI. 

5. Pemberian ijin ini hanya terbatas untuk waktu satu tahun sejak ditanda 

tanganinya perjanjian tersebut. Hak itu akan diperpanjang secara otomatis 

selama penerima lisensi menggunakan lagu-lagu yang ada dalam repertoire di 

YKCI. 

6. Dalam perjanjian pengumuman lagu ini pihak pemberi lisensi tidak berhak 

memberikan ijin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk 
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mempertunjukkan (yang selanjutnya disebut mengumumkan) lagu, kepada 

satu pihak saja, namun pemberi lisensi juga berhak memberikan ijin yang 

sama terhadap lagu yang sama bahkan dalam waktu yang sama pada pihak 

lain. 

7. Penyerahan obyek yang dilisensikan 

Ada dua cara penyerahan obyek dalam pelaksanaan perjanjian lisensi ini, 

yaitu : 

a. Penyerahan dari pencipta sendiri, dengan cara pencipta yang menyanyikan 

sendiri lagu ciptaannya tersebut atau oleh penyanyi, di depan umum, 

dalam rangka menjalankan kegiatan yang dikelola oleh penerima lisensi, 

atas pemakaian hak-hak pengumuman lagu atau musik. Misalnya seorang 

pengusaha mengundang pencipta sendiri untuk menyanyikan lagu-lagu 

ciptaannya maupun melalui penyanyi-penyanyi yang ditunjuk baik oleh 

penerima lisensi maupun oleh pencipta itu sendiri. 

b. Penyerahan atas hasil mechanical right. Yaitu para user yang pemakaian 

lagu untuk pengumuman dengan jalan menggunakan hasil dari mechanical 

right milik produser misalnya : memutar kaset, compact disc, karaoke, 

video karaoke, dsb dengan menjalankan kegiatan komersialnya seperti 

tempat-tempat disko alat-alat transportasi, tempat karaoke, restoran, dll. 

Jadi penyerahan ini tidak dilakukan secara langsung oleh pencipta karena 

dalam melakukan kegiatannya para user menggunakan hasil-hasil 

mechanical right untuk disuarakan, disiarkan dan dipertunjukkan pada 

pengunjung yang datang di tempat yang dikelolanya. Hubungan antara 
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pencipta dan user disini timbul karena adanya hak dari pencipta yang 

dijamin oleh UUHC.  

8. Berkaitan dengan sertifikat lisensi 

Untuk setiap perjanjian biasanya bagi pihak yang menggunakan atau memakai 

hak orang lain dengan sah membutuhkan tanda bukti bahwa dirinya benar-

benar berhak atas pemakaian hak tersebut sehingga dengan rasa aman dan 

tenang dia akan melakukan kegiatannya dengan menggunakan hak tersebut 

karena adanya tanda bukti. Sertifikat lisensi diberikan oleh YKCI (Yayasan 

Karya Cipta Indonesia) pada penerima lisensi dengan syarat : 

a. Penerima lisensi memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak 

cipta lagu yang karyanya dipergunakan penerima lisensi melalui Yayasan 

Karya Cipta Indonesia secara teratur setiap tahun 

b. Penerima lisensi juga memberikan daftar lagu-lagu yang dipergunakan 

kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia 

9. Pembayaran imbalan lisensi 

Pembayaran imbalan lisensi memakai cara /sistem pembayaran royalti karena 

penerima lisensi harus membayar pembayaran untuk satu tahun pertama 

lisensi kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) pada saat 

penandatanganan perjanjian tersebut. Untuk tahun berikutnya, royalti yang 

ditetapkan pada surat tagihan YKCI, berdasarkan data-data yang diberikan 

oleh penerima lisensi. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak yang diberikan oleh pemberi 

lisensi kepada penerima lisensi dalam perjanjian lisensi atas performing right 

(perjanjian pengumuman lagu/musik), merupakan jenis lisensi yang bersifat non 

eksklusif, baik menurut hak cipta maupun menurut pengertian secara umum, untuk 

mengumumkan lagu, selama jangka waktu tertentu. Hak mengumumkan dalam 

perjanjian ini mempunyai arti yang sama dengan arti mengumumkan menurut UU 

Hak Cipta Pasal 1 angka 4 yaitu “Pengumuman adalah pembacaan, penyuaraan, 

penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan 

dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau 

dilihat oleh orang lain”. Sifat non eksklusif ini tersimpul dari adanya hak si pemberi 

lisensi untuk seharusnya diterima. Jadi bagiannya sama-sama 50%. Jadi tidaklah 

benar kalau produser menganggap harusnya hanya dia yang berhak atas semua 

royalty itu (wawancara dengan Baskoro SH:Ketua Bidang Pembinaan dan 

Pengembangan YKCI, pada tanggal 15 Juli 2005). Pengertian dari pendapat tersebut 

ialah, bahwa penerima lisensi yang memutar lagu untuk tujuan komersil itu, 

menggunakan hasil dari mechanical right dalam bentuk rekaman suara, dan rekaman 

suara termasuk dalam salah satu hak cipta yang dilindungi keberadaannya. Jadi sudah 

sewajarnya apabila haknya dikaji lebih jauh, bahwa sebenarnya yang paling berhak 

adalah pencipta lagu, karena tanpa adanya ciptaan lagu maka tak akan ada rekaman 

suara tersebut. Dan sebenarnya disini yang merupakan hasil cipta adalah lagu itu, 

bukan rekaman suara, sebab rekaman suara adalah produk yang dihasilkan oleh 

kecanggihan teknologi mesin, bukan hasil ide atau imaginasi yang dikonkritkan. Jadi 

sebenarnya yang paling berhak akan royalty sebenarnya adalah para pencipta lagu, 
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karena salah satu hak ekonominya yaitu hak mengumumkan/performing right, 

digunakan oleh penerima lisensi, dimana hak tersebut merupakan hak yang dilindungi 

keberadaannya dalam hak cipta khususnya hak cipta atas lagu. Tapi karena dalam UU 

Hak Cipta juga melindungi hak cipta atas rekaman suara, maka produser juga berhak 

atas hak ekonomi terhadap pemakaian hak cipta dari rekaman suara tersebut. 

Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi atas performing right, si 

pemberi linsensi tetap merupakan pemegang hak cipta walau dia telah memberikan 

(ijin) hak tersebut pada pihak lain. Karena pemberi lisensi dalam hal ini YKCI tetap 

berhak memberikan ijin penggunaan hak tersebut pada pihak lainnya. Dengan kata 

lain bahwa yang berhak atas royalti tidak saja pencipta, namun juga produser, 

tergantung dari cara apa yang dilakukan pemakai dalam mengumumkan lagu tersebut. 

Kalau pemakai/penerima lisensi menggunakan hasil-hasil dari mechanical right milik 

produser, maka produser juga berhak atas 50% lainnya menjadi bagian pencipta lagu 

tersebut. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Perjanjian Lisensi atas Mechanical Right (hak 

memperbanyak) Sebuah Lagu 

Perjanjian lisensi kedua ini, paling banyak dilakukan dalam dunia musik di 

Indonesia khususnya dalam industri rekaman, seperti halnya di dalam perjanjian 

lisensi atas performing right untuk perjanjian lisensi mechanical right ini pun dalam 

pelaksanaannya juga didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UUHC 

(UU No. 12 Tahun 1997) yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari 

pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak memperbanyak khususnya dalam 
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kaitannya dengan sebuah karya cipta lagu. Kegiatan memperbanyak lagu ini 

(mechanical right) juga ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 5 UUHC (UU No. 12 

Tahun 1997) yang menyebutkan bahwa perbanyakan adalah menambah jumlah 

sesuatu ciptaan dengan perbuatan yang sama. Dalam praktek, ada sementara pihak 

yang menyebut perjanjian ini dengan perjanjian jual-beli lagu. Mereka tidak tahu, 

bahwa perjanjian tersebut bukanlah merupakan perjanjian jual-beli, karena tidak ada 

peralihan hak milik dalam perjanjian ini. Namun karena mereka berbicara dalam 

falsafah dagang, maka mereka menyebut perjanjian tersebut dengan perjanjian jual-

beli. Berbeda dengan perjanjian lisensi pengumuman lagu (performing right), yang 

terjadinya bisa karena hubungan langsung maupun tidak langsung antara pencipta 

dengan pemakai hak, maka dalam perjanjian lisensi mechanical right ini, terjadinya 

harus ada penyerahan langsung dari pencipta atau wakilnya kepada produser atau 

wakilnya terhadap obyek perjanjian yang berupa lagu tersebut. Berdasarkan 

penelitian yang penulis lakukan, ternyata tidak semua perjanjian lisensi ini dibuat 

dalam sebuah surat perjanjian atau akta tertulis, seperti perjanjian umumnya. Sistem 

perjanjian dengan membuat akta perjanjian tersebut, hanya dipakai oleh para pencipta 

yang sudah punya nama dan lagunya sering menjadi lagu andalan. Untuk pencipta 

yang belum terkenal atau masih baru, biasanya hanya memakai kwitansi tanda terima 

saja. Dimana dalam kwitansi yang diberikan oleh produser ini, berisikan hak-hak apa 

saja yang diserahkan dan jaminan terbebasnya produser dari tuntutan pihak ketiga, 

serta hal-hal apa saja yang tak boleh dilakukan pencipta terhadap lagu yang telah 

diserahkan pengelolaannya para produser tadi selama waktu perjanjian (wawancara  
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dengan Baskoro SH:Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan YKCI, pada 

tanggal 15 Juli 2005). 

Para pencipta baru dan belum terkenal ini, tidak begitu memperdulikan hak-

haknya yang notabene dilindungi oleh UU Hak Cipta. Mereka hanya tahu, pokoknya 

bisa dapat uang secara cepat. Padahal dari lagu tersebut, pencipta punya hak-hak 

khusus yang apabila lagu tersebut dipakai pemakai lagu (user) dalam hal ini adalah 

produser, maka dia berhak atas beberapa hak ekonomi atas penggunaan lagu-lagu 

tersebut. Namun dalam praktek banyak pencipta menganggap haknya terbatas pada 

imbalan uang yang telah diberikan oleh produser. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikatakan oleh Candra Darusman bahwa sebagian besar dari pencipta yang ada di 

Indonesia, tidak atau kurang menyadari hak-haknya yang telah dilindungi 

keberadaannya oleh UU Hak Cipta. Hal tersebut dapat dimaklumi karena, 

kebanyakan dari pencipta di Indonesia lebih suka hal-hal yang praktis dan cepat 

(wawancara dengan Chandra Darusman:Dewan Penasihat YKCI, pada tanggal 14 Juli 

2005). Yang penting, kebutuhannya sudah terpenuhi, tanpa memperdulikan 

kelanjutan hak-hak atas lagu ciptaannya tersebut. Bahkan karena terdesaknya 

kebutuhan ekonomi, ada sementara orang yang melakukan transaksi jual beli lagu 

dalam arti sebenarnya, yakni dalam arti berpindah hak miliknya (hak moral). Hal 

tersebut menurut beberapa  pencipta lagu seperti Henky Firmansyah, sebenarnya 

sangat tidak terpuji. Karena menurut dia dengan menjual lagu tersebut bersama hak 

miliknya, maka sama saja menjual harga diri pencipta tersebut. Tapi dia juga 

memaklumi keadaan tersebut bukan semata-mata kesalahan mereka, namun terdorong 

akan kebutuhan ekonomi yang mendesak serta begitu sulitnya mencari pekerjaan  
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yang cepat menghasilkan uang, dan dengan cara mencipta lagu, semata-mata agar 

dapat uang, tanpa memikir hal-hal lain lagi (wawancara dengan Henky 

Firmansyah:pencipta lagu, pada tanggal 14 Juli 2005). Sehingga dalam perjanjian ini 

banyak yang memanfaatkan ketergantungan para pencipta akan kebutuhan ekonomi, 

dengan jalan mengeksploitasi penggunaan lagu tersebut. Jelas hal ini sangat 

merugikan pencipta. Namun selama para pencipta tidak menyadari hak-haknya, maka 

mereka tak akan merasa dirugikan. 

Untuk menggambarkan masalah pola hubungan hukum dalam perjanjian 

lisensi atas mechanical right ini, penulis mendasarkan penelitian pada perjanjian yang 

biasa dilakukan di Akurama Record. 

Semua perjanjian yang dibuat antar pencipta dengan para produser 

perusahaan-perusahaan rekaman pada dasarnya sama karena perjanjian yang mereka 

buat berpatokan pada standart perjanjian yang dibuat antara Asosiasi Perekaman 

Kaset Indonesia (APKI) dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). Jadi 

sebelum dibuat perjanjian sebenarnya, dari pihak produser akan menyerahkan 

blangko perjanjian yang belum diisi nama-nama pihak serta jumlah maupun sistem 

pembayaran, tapi berisikan syarat-syarat pemakaian lagu yang meliputi hak-hak pakai 

apa saja yang harus diserahkan oleh pihak pencipta terhadap lagu ciptaannya. Juga 

jangka waktu pemakaian yang biasanya oleh produser ditentukan selama 9 bulan. 

Dan hal-hal lain yang kesemuanya menjadi kewajiban dari pencipta, seperti 

kewajiban ganti rugi bila pencipta melanggar segala kewajibannya, kewajiban untuk 

menjamin baik keaslian lagu serta bebasnya produser dari segala tuntutan yang 

datang dari pihak ketiga berkaitan dengan diadakannya perjanjian tersebut. Setelah 
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mendapat blangko tersebut, pencipta akan melakukan penawaran. Biasanya pada 

jangka waktu perjanjian, serta hak-hak yang harus dialihkan. Setelah sesuai kehendak 

masing-masing pihak, baru dinegosiasikan sistem dan jumlah pembayaran yang akan 

diberikan pada pencipta. Selanjutnya setelah tercapai kesepakatan terhadap segala 

hal, baru dibuatlah kesepakatan tadi dalam bentuk perjanjian sebenarnya yang 

mengikat baik pencipta maupun produser. 

Jadi berdasarkan hal di atas, penulis tidak akan membahas satu persatu 

perjanjian sesuai dengan yang terdapat dalam landasan teori mengenai klausula-

klausula dalam pelaksanaan perjanjian lisensi. Tentunya sejauh ada hubungan yang 

relevan. 

Adapun yang menjadi subyek hukum dari perjanjian lisensi memperbanyak 

(mechanical right) lagu ini adalah pencipta atau wakilnya sebagai pemberi lisensi dan 

produser atau wakilnya sebagai penerima lisensi  masing-masing punya hak dan 

kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi hak cipta. 

Setiap perjanjian lisensi memperbanyak lagu ini, seperti perjanjian pada 

umumnya, dimulai dengan menyebutkan nama, pekerjaan, dan alamat para pihak 

dalam naskah perjanjian ini selanjutnya disebut dengan pihak pertama dan pihak 

kedua, namun dalam pembahasan ini penulis akan menyebut pencipta dengan 

memberi lisensi dan produser dengan penerima lisensi. 

Setelah menyebutkan para pihak, hari dan tanggal serta kesepakatan dari kedua 

belah pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, baru menginjak pada syarat-

syarat  yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta luasnya hak-hak 

yang diberikan antara lain : Seperti telah dikemukakan dalam bagian landasan teori, 
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luasnya hak-hak yang diberikan oleh pemberi lisensi pada pihak pertama lisensi 

didasarkan pada lisensi eksklusif dan non eksklusif. 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi lisensi pada penerima 

lisensi dalam pelaksanaan perjanjian lisensi memperbanyak lagu ini meliputi : 

1. Penyerahan obyek perjanjian 

Dalam perjanjian ini, penyerahan obyek perjanjian dilakukan sebelum 

dilakukan perjanjian. Jadi lagu-lagu yang ada dalam kaset, terlebih dulu sudah 

diserahkan oleh penerima lisensi jauh sebelum perjanjian dibuat, untuk 

diseleksi lebih dulu lagunya bagus dan layak untuk direkam atau tidak. Kalau 

bagus maka pencipta akan dipanggil kembali dan dibuatlah perjanjian 

tersebut. Kemudian hari dan tanggal yang ada dalam perjanjian itulah yang 

dianggap sebagai waktu penyerahan walau obyek perjanjian tersebut sudah 

lebih dulu diserahkan. 

2. Berkaitan dengan pelaksanaan produksi 

Disebutkan bahwa apabila penerima lisensi melakukan perekaman kedua 

maka penerima lisensi berkewajiban untuk memberikan hak yang sama atas 

pembayaran imbalan, yang jumlahnya maksimal sama dengan jumlah imbalan 

yang diterima untuk lagu tersebut dalam perjanjian sebelumnya. 

Apabila dalam penyerahan lagu tersebut pemberi lisensi akan menyanyikan 

sendiri lagu ciptaannya atau membawa penyanyi sendiri maka pemberi lisensi 

berkewajiban untuk : 
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a. Bersedia mengikuti jadwal rekaman yang ditentukan dan bersedia 

mengikuti petunjuk dari pengawas rekaman yang ditunjuk oleh pihak 

penerima lisensi. 

b. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan rekaman. 

c. Bersedia difoto untuk diambil gambarnya untuk dipergunakan sebagai 

sampul kaset dan promosi serta suara dan namanya dikomersilkan untuk 

menunjang promosi kaset tersebut. 

Pembayaran semacam ini merupakan imbalan yang jumlah pembayarannya 

diperhitungkan berdasarkan prosentase tertentu dari harga penjualan kaset atau 

diperhitungkan berdasar jumlah omset penjualan tertentu dari pemasaran kaset. 

Dalam praktek biasanya jumlah prosentase dari harga jual kaset adalah sebesar 50 

sampai 150, per kasetnya. Untuk perhitungan berdasarkan omset penjualan biasanya 

royalti akan diperoleh setelah kaset terjual lebih dari 50.000 kaset dan per kaset dari 

kelebihan jumlah tersebut akan dihargai sebesar Rp. 50,- sampai Rp. 150,- 

Sistem pembayaran ini jarang sekali dipergunakan dalam perjanjian 

memperbanyak lagu. Biasanya sistem ini dipakai oleh pencipta yang sudah terkenal 

dan lagunya sering menjadi lagu andalan. 

Adapun hak-hak yang harus diberikan oleh pemberi lisensi pada penerima 

lisensi dalam pelaksanaan perjanjian memperbanyak lagu ini meliputi : 

a. Hak memperbanyak rekaman tanpa pembatasan jumlah dan waktu 

b. Hak mengedarkan dan memasarkan dalam pasaran bebas serta menentukan 

harga satuan ataupun harga penjualan dalam jumlah besar 
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c. Hak untuk merubah sebagian lirik atau syair lagu dan/atau mengganti judul 

lagu yang dipandang perlu atau yang lebih menguntungkan pihak penerima 

lisensi demi kepentingan pemasarannya 

d. Hak untuk memilih dan menunjuk perusahaan rekaman kaset/piringan 

hitam/digital audio tape/pita riil/compact disc/laser disc/kareoke/studio 

rekaman/rekaman video/televisi pemerintah dan swasta serta dalam bentuk 

rekaman audio/video lainnya 

e. Hak untuk menggunakan merk dan logo penerima lisensi atau pihak lain yang 

ditunjuk oleh pihak penerima lisensi, menempatkan lagu tersebut ke dalam 

susunan lagu untuk suatu album secara bebas, memindahkan dan menjual hak 

pakai lagu yang terdapat pada master milik penerima lisensi kepada pihak 

lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta membuat seleksi dalam album 

dan macam-macam design label yang berbeda. 

Dalam perjanjian ini, dinyatakan bahwa pemberi lisensi terikat pada penerima 

lisensi untuk tidak memberikan ijin hak pakai seperti tersebut di atas pada pihak lain, 

maupun untuk diri pemberi lisensi sendiri selama jangka waktu perjanjian yang pada 

umumnya selama 6 bulan atau 270 hari mulai terhitung tanggal, bulan dan tahun 

diedarkan kaset berisi rekaman lagu tersebut dipasaran bebas atau selambat-

lambatnya 18 bulan terhitung dari tanggal, bulan dan tahun perjanjian tersebut, jika 

selama waktu itu penerima lisensi belum merekam ataupubn mengedarkan lagu 

tersebut. Hal ini berarti bahwa selama masa berlakunya perjanjian lisensi 

memperbanyak lagu, pemberi lisensi tidak boleh memberikan lisensi yang sama atas 

hak pakai, pada pihak ketiga siapapun dan dimanapun. Bahkan pada diri pemberi 
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lisensi juga tidak boleh menggunakan lagi yang telah diserahkan pada penerima 

lisensi, namun sebaliknya si penerima lisensi berhak mengalihkan hak pakai tadi pada 

pihak lain. 

Jadi semua hak pakai lagu tadi, secara eksklusif ada penerima lisensi selama 

jangka waktu yang diperjanjikan. Yaitu demikian dapat disimpulkan bahwa yang 

diberikan oleh pemberi lisensi pada penerima lisensi pada perjanjian lisensi 

memperbanyak lagu ini, lisensinya bersifat eksklusif, sebab pemberi lisensi, selama 

terikat waktu perjanjian, tidak boleh memindahkan hak yang sama tadi pada pihak 

lain (pihak ketiga), bahkan untuk diri pemberi lisensi sendiri. 

Bila dibandingkan dengan definisi dalam UU Hak Cipta, maka hak 

memperbanyak dalam perjanjian lisensi ini memang sama dengan apa yang 

ditentukan dalam UU Hak Cipta, dengan pembuatan yang sama dengan apa yang 

ditentukan dalam UU Hak Cipta, yaitu menambah jumlah suatu ciptaan, dengan 

menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan 

suatu ciptaan. Namun kalau kita kembali melihat fungsi dari seorang produser, maka 

tentunya luas hak yang disyaratkan oleh penerima lisensi memonopoli semua hak 

yang ada dalam hak cipta, tanpa memberikan sedikitpun hak pada pemberi lisensi 

untuk berhubungan dengan pihak lain dalam pengelolaan hak memperbanyak. 

Dikatakan menyimpang karena penerima lisensi bertindak belebihi wewenangnya, 

yang sebenarnya terbatas hanya untuk merekam, memperbanyak dan menjual saja. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian lisensi jenis 

kedua ini, terdapat ketidakadilan yang dilakukan penerima lisensi terhadap pemberi 

lisensi. Hal tersebut terlihat dengan begitu banyak hak-hak yang harus diberikan 
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pemberi lisensi tanpa bisa berbuat apa-apa selama waktu perjanjian. Di sini jelas tidak 

terdapat keseimbangan akan hak-hak yang diberikan masing-masing pihak. Hal ini 

jelas sangat merugikan pemberi lisensi. Karena kegiatan pemberi lisensi dalam 

pengelolaan hak mechanical right hanya terbatas pada produser saja. 

Satu hal lagi dalam perjanjian ini yang sangat merugikan pemberi lisensi. 

Dimana dalam perjanjian tersebut mensyaratkan bahwa penerima lisensi berhak untuk 

melakukan usaha promosi. Sebenarnya terhadap usaha ini termasuk pemakaian salah 

satu hak dari hak cipta milik pemberi lisensi, yakni hak mengumumkan (performing 

right) sebuah lagu, yang seharusnya oleh penerima lisensi dibuat dalam perjanjian 

lisensi pengumuman lagu. Namun dalam perjanjian itu. Hal tersebut tidak dilakukan. 

Karena oleh penerima lisensi dijadikan satu menjadi satu perjanjian yakni dalam 

perjanjian lisensi memperbanyak lagu. 

Hal tersebut jelas sangat merugikan pemberi lisensi karena selain hak 

ekonomi, hak moralpun juga dilanggar dengan adanya hak untuk mengganti syair, 

judul dan notasi lagu ciptaan pemberi lisensi. Jelas hal ini bertentangan dengan tujuan 

utama dari UU Hak Cipta yang bermaksus melindungi hak cipta. 

Sehingga bila dibandingkan, di dalam pelaksanaannya, antara perjanjian 

lisensi atas performing right dengan perjanjian lisensi atas mechanical right, pada 

prakteknya kepentingan pencipta itu lebih terlindungi hak-haknya di dalam 

pelaksanaan perjanjian lisensi atas pengumuman lagu jika dibandingkan di dalam 

pelaksanaan perjanjian lisensi atas memperbanyak lagu (mechanical right), hal ini 

disebabkan karena tidak terlepasnya peran YKCI di dalam menangani perjanjian 

lisensi atas performing right ini. Hal ini seperti apa yang dikatakan Ferry’s 
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Atmadibrata (pencipta lagu), “Bahwa dengan adanya kehadiran lembaga seperti 

YKCI ini para pencipta lagu merasa diuntungkan dan diperhatikan hak-haknya”. Oleh 

karena itu kini sedang dirintis/diusahakan oleh YKCI bagaimana caranya agar 

nantinya kepentingan pencipta di dalam perjanjian lisensi mechanical right 

(memperbanyak lagu) juga terlindungi seperti halnya di dalam perjanjian lisensi atas 

pengumuman lagu (performing right). 

 

4.3 Peran YKCI Dalam Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu 

Untuk melihat lebih jelas peranan YKCI dapat dilihat dari mekanisme 

pengelolaan yayasan, yaitu : 

Pada tahap pertama, YKCI menerima hak melalui kuasa dari setiap 

pencipta di Indonesia maupun asing yang menjadi peserta dari wadah kolektif 

administrasi untuk dapat menerima dan menagih hak ekonomi yang berupa hak 

pengumuman lagu dalam bentuk royalti. Jika kuasa tersebut telah diperoleh, 

maka yayasan akan menghubungi dan merundingkan tentang hak pengumuman 

tersebut dengan para pemakai (user) yang dalam hal ini misalnya : TVRI, TV 

swasat, RRI, radio swasta, hotel dan restoran serta tempat-tempat hiburan lainnya 

yang mempergunakan lagu atau musik sebagai salah satu pendapatannya 

(komersil). Dalam perundingan dan pembicaraan tersebut, sekaligus akan 

ditentukan besar royalti yang akan dibayar untuk pemakaian lagu atau musik 

secara komersil sesuai dengan jumlah lagu yang dipergunakan. Tabel dan tarif 

yang akan dibayar user sudah dipersiapkan oleh yayasan yang nanti akan 

diketahui oleh para user waktu dalam pelaksanannya. Bila pemungutan ini 
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terlaksana dengan baik, semua royalti untuk semua lagu-lagu Indonesia, maupun 

asing yang berhak dengan terlebih dahulu memotong sebagian berupa prosentase 

dari jumlah  yang ditagih untuk biaya administrasi pengelolaan yayasan. Sudah 

barang tentu setiap orang akan bertanya bagaimana caranya untuk mengetahui 

lagu. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara pengisian suatu logsheet yang 

memuat daftar lagu-lagu yang dipakai (repertoire), dan repertoire ini akan 

dicocokkan dengan lagu-lagu yang ada dalam penguasaan YKCI. Bila semua 

lagu-lagu yang dipakai oleh user tidak semua dikuasakan oleh para pencipta, 

maka YKCI tetap akan memotong/menerima royaltinya yang selanjutnya akan 

didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan pendistribusian kepada 

pencipta yang berdaftar. 

Hal ini memberikan keuntungan timbal balik terhadap pencipta maupun 

pemakai (user) dalam pengelolaan hak cipta, dalam arti : 

1. Bagi pencipta, tidak perlu mendatangi satu-persatu pemakai lagu tersebut 

(user) di seluruh wilayah Indonesia  

2. Bagi si pemakai (user) tidak perlu bersudah payah dalam mencari dan 

membayar royalti si pencipta, cukup berhubungan dengan YKCI saja 

Sebelum adanya YKCI ini, hak cipta atas lagu khususnya hak 

pengumuman lagu terabaikan baik karena perekonomian si pencipta serta 

ketidaksadaran pencipta atas hak-haknya yang pada dasarnya dilindungi oleh 

Undang-undang Hak Cipta. Jadi sebelum tahun 1990, pencipta tidak memperoleh 

hak ekonomi atas eksploitasi lagu-lagu yang digunakan oleh para pemakai lagu. 

Sehingga dengan adanya badan ini paling tidak para pencipta kini dapat bernafas 
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lega karena akan mendapat imbalan pendapatan lawat pemakaian lagu. Hal ini 

akan mempertinggi derajad dari para pencipta serta akan merangsang para 

pencipta untuk menciptakan lagu yang baik dan bermutu. Sehingga akhirnya 

akan memberi citra baik pada para pencipta Indonesia. 

YKCI berperan sebagai pelaksana terpenuhinya hak ekonomi para 

pencipta atas pemakaian lisensi pengumuman lagu milik pencipta, dan kegiatan 

ini dilindungi serta disahkan oleh pemerintah. Kekurang sadaran pencipta akan 

hak-hak yang dimilikinya yaitu terbukti bahwa hanya sebagian saja dari para 

pencipta yang mendaftarkan karyanya dan mau untuk bergabung dengan YKCI 

dari beribu-ribu pencipta yang ada. 

Sejak awal mula pendiriannya YKCI mempunyai tujuan untuk : 

a. Membina persatuan dan kesatuan di kalangan para pencipta di Indonesia 

b. Menciptakan suasana aman di kalangan pencipta dan pemegang hak cipta 

c. Memperjuangkan hak-hak dan kewajiban hukum bagi para pencipta maupun 

pemegang hak cipta 

Dengan demikian diharapkan para pencipta mau menyadari serta memanfaatkan 

YKCI karena hal itu juga untuk kepentingan para pencipta sendiri. 

 

4.4 Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pencipta Lagu dan 

Pemegang Hak Cipta (User) 

Melihat fungsi dan peranannya, adalah sangat wajar apabila pencipta 

maupun pemegang hak cipta mendapat perlindungan hukum yang layak pada 

pengolahan dalam bidang musik/lagu ini. 
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Dalam kontrak-kontrak yang dibuat antara pencipta dan pemegang hak 

cipta, seringkali dicantumkan klausula mengenai pilihan hukum dan cara 

penyelesaiannya apabila dalam perjanjian tersebut timbul perselisihan. Hal ini 

dimaksudkan jika dikemudian hari timbul sengketa antara pihak maka hukum 

yang akan digunakan dan lembaga peradilan yang akan menyelesaikan 

perselisihan itu sudah ada badan peradilan dan hukum yang digunakan ini 

merupakan pilihan dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut. 

Biasanya perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi ini 

lebih disebabkan karena membandelnya para pemegang lisensi dalam membayar 

royalti kepada pencipta lagu melalui YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia). 

Seperti belum lama ini terjadi penyegelan terhadap tiga rumah musik (karaoke) 

di Bilangan Mangga Besar Jakarta Pusat, dimana tiga pengusaha karaoke tersebut 

yaitu karaoke Mongga Mas, Barselona, dan Sidney 2000 tertangkap basah 

memutar musik tanpa membayar royalti. Penyegelan ini dilakukan dalam operasi 

gabungan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, Kanwil Depkeh dan Dinas 

Pariwisata DKI dalam rangka menegakkan UUHC No. 12 Tahun 1997 

khususnya Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2). 

Di samping itu juga karena ketiga pengusaha diskotik tersebut tidak 

mengindahkan surat edaran Departemen Kehakiman RI Kantor Wilayah DKI 

Jakarta No. W7-UM.01.10-181 perihal hak mengumumkan lagu/musik untuk 

komersil dan juga surat edaran PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran 

Indonesia ) No. 145/BPP-XII/X/1993 yang berisi tentang Undang-undang Hak 

Cipta di lingkungan hotel dan restoran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian bab I sampai dengan bab IV yang telah penulis uraikan di 

depan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaib berikut : 

1. Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta 

dengan user (pengguna lagu) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

a. Perjanjian lisensi atas hak mengumumkan (performing right) sebuah lagu. 

Dalam perjanjian lisensi hak mengumumkan (performing right) pemberi 

lisensi, dalam hal ini YKCI sebagai wakil dari para pencipta berkewajiban 

untuk memberi ijin pada penerima lisensi (para user) untuk menyiarkan, 

menyuarakan, memutar maupun mempertunjukkan lagu di depan umum 

untuk tujuan komersil, dan dia berhak atas royalty yang harus dibayarkan 

oleh penerima lisensi.  

b.   Perjanjian lisensi atas hak memperbanyak (mechanical right) sebuah lagu. 

Dalam perjanjian lisensi atas hak memperbanyak (mechanical right), 

pemberi lisensi (para pencipta sendiri), berkewajiban untuk memberi ijin 

atau menyerahkan lagu tersebut kepada penerima lisensi untuk direkam 

dalam bentuk apapun, digandakan dan dijual.  
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2. Peran YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) dalam pelaksanaan perjanjian 

lisensi hak cipta atas lagu ini hanya terbatas pada pelaksanaan perjanjian 

lisensi yang berkaitan dengan hak mengumumkan lagu karena YKCI 

dibentuk dan didirikan hanya untuk membantu mengelola hak cipta atas lagu 

para pencipta khususnya dalam bidang performing right (hak 

mengumumkan), walau saat ini akan diusahakan pula pengelolaan terhadap 

mechanical right karena banyak keluhan-keluhan terhadap dirugikannya para 

pencipta dalam perjanjian lisensi mechanical right antara produser dengan 

pencipta, sehingga dengan adanya peranan yang dilakukan YKCI seperti 

yang penulis uraiakan pada bagian c bab IV skripsi ini paling tidak 

perlindungan hak cipta di Indonesia ada peningkatan, terutama dengan usaha 

YKCI untuk menarik royalti yang menjadi hak para pencipta lagu dalam 

pemakaian hak pengumuman lagu (performing right) 

 

3. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak pencipta atau 

pemegang hak cipta di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas lagu ini 

lebih mendasarkan kepada ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Hak 

Cipta (UU No.12 Tahun 1997) khususnya pada Pasal 44 ayat (1). Di samping 

itu ketentuan yang menegaskan adanya perlindungan terhadap suatu karya 

cipta lagu ini terdapat di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 

1997. 
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5.2 Saran-saran 

1. Perlu diadakannya sosialisasi tentang pentingnya perjanjian lisensi hak cipta 

atas lagu dengan mendaftarkan hasil karya cipta / lagu ciptaan dari pencipta 

lagu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. 

2. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) juga diharapkan perannya dalam 

pengelolaan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan mechanical right dalam 

artian bahwa Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) tidak hanya menangani 

perjanjian lisensi yang berkaitan dengan peforming right saja tetapi perlu juga 

menangani perjanjian lisensi yang berkaitan dengan mechanical right 

(memperbanyak lagu) karena pada kenyataannya justru dalam pelaksanaan 

mechanical right inilah para pencipta lagu banyak dirugikan hak-haknya oleh 

produser-produser rekaman.  

3. Sebaiknya dalam kontrak perjanjian antara pencipta lagu dengan pemegang 

hak cipta perlu dicantumkan hak-hak tentang pilihan hukum dan solusi-solusi 

yang akan ditempuh jika dikemudian hari terjadi perselisihan. Hal tersebut 

bertujuan jika terjadi perselisihan antar pihak maka aturan-aturan hukum  

yang digunakan dan lembaga peradilan yang akan menyelesaikan perselisihan 

tersebut sudah ada. 

 

 


