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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 

berbagai macam kekayaan alamnya yang begitu melimpah dan keunikan 

budayanya yang tersebar disetiap suku yang ada di Indonesia, salah satunya 

adalah keberagaman lagu yang sudah menjadi budaya setiap suku yang ada di 

Indonesia. Hingga kini lagu terus berkembang didalam karya-karya seniman 

dan budayawan dalam menuangkan keunikan-keunikan yang menjadi ciri khas 

mereka.  

Lagu sendiri memiliki banyak kegunaan seperti menginspirasi seseorang, 

serta membuat hati dan pikiran pendengar merasa rileks dan tenang. Lagu 

tidaklah memandang usia dan status sosial setiap orang, yang artinya setiap 

orang dapat mendengarkan lagu tanpa adanya larangan untuk menikmati atau 

memanfaatkan lagu, sehingga lagu dapat dikatakan selalu berkembang seiring 

dengan kebutuhan setiap orang. 

Seiring perkembangan zaman, kehidupan manusia bisa dibilang 

bergantung terhadap komunikasi dan informasi, bahkan kini informasi telah 

berkembang dalam persaingan global. Internet (interconnection-networking) 

adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik, yang 

saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket 

(packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://id.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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di seluruh dunia.1 Segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan melalui internet 

tentunya secara online bukan offline. Online sendiri maksudnya adalah suatu 

keadaan ketika sedang terhubung atau dalam jaringan tersebut (internet) 

sedangkan offline adalah lawan dari online atau tidak terhubung dengan 

jaringan internet. 

Kehadiran internet merupakan suatu bukti kemajuan teknologi di bidang 

informasi dan komunikasi yang menyebabkan terjadinya percepatan globalisasi 

dan memudahkan penyebaran informasi dan komunikasi di seluruh dunia. 

Internet dapat diibaratkan sebagai mesin foto kopi, yang pengerjaannya dibantu 

oleh komputer dan menjadi mesin yang dahsyat.2 

Internet sebagai media informasi membuat berbagai macam karya digital 

dapat secara terus menerus digandakan dan disebarluaskan dalam waktu 

singkat. Tidak heran jika internet dipandang sebagai lautan yang penuh dengan 

informasi yang memuat berbagai macam hak milik intelektual, khususnya hak 

cipta.3 

Dalam kehidupan sehari-hari lagu sudah menjadi konsumsi kebanyakan 

masyarakat tanpa terkecuali. Lagu dapat dengan mudah didengar melalui radio, 

televisi, handphone dan khususnya di internet. Kemampuan internet dalam 

mengkopi dan mendistribusikan hak cipta secara luas tentu membuat khawatir 

bagi para pihak khususnya pencipta lagu. Internet dapat dipandang sebagai 

media yang low-cost distribution channel atau saluran distribusi yang murah 

                                                             
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Internet.html, diakses 25 Oktober 2018, pukul 12:45 
2 Yusran Isnaini, 2009, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Cetakan I, Bogor: 

Ghalia Indonesia, hlm. 1. 
3 Ibid, hlm.1. 
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sebagai penyebar informasi dan produk entertainment, seperti film, e-book, 

video clip, software dan khususnya lagu. Hal ini yang memungkinkan para 

konsumen dapat mengunggah secara mudah. 

Perlu diingat bahwa seiring berkembangnya musik Indonesia, setiap 

orang haruslah memperhatikan hal-hal penting yang berkaitan dengan lagu, 

yaitu semua yang berhubungan dengan lagu ada kaitannya dengan hak cipta, 

karena lagu termasuk dalam hak cipta, dan sudah diatur dalam Undang-Undang 

No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

Berdasarkan peraturan tersebut, maka setiap orang tidaklah boleh dengan 

sembarangan melanggar ketentuan yang berlaku, melainkan setiap orang yang 

memanfaatkan lagu harus memanfaatkan dengan baik sesuai dengan Undang-

Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini. 

Hal ini ditegaskan bahwa lagu merupakan karya yang dilindungi hal ini 

tercantum jelas dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta, yang isinya menyatakan bahwa lagu merupakan salah 

satu karya yang dilindungi dalam HKI. Hal ini tidak jauh kaitannya dengan 

pencipta yang dilindungi dalam HKI terkait hak eksklusifnya, hak yang 

dilindungi tersebut adalah hak moral dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbuatan 

menggunggah (upload) tanpa ijin pencipta perbuatan melanggar hak ekonomi 

pencipta tercatat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, yang melanggar hak ekonomi 

dalam pengumuman ciptaan, dimana pengumuman sama halnya dengan 
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mengunggah (upload). Hal tersebut terdapat sanksi yang diatur dalam Pasal 

113 ayat (3) yang menyatakan : 

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, 

dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 

 

Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan 

Transaksi Elektronik juga menyatakan jika HKI di internet juga dilindungi 

dalam Pasal 25 yang menyatakan bahwa 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun 

menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada 

di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. 

 

Selain itu, juga perbuatan upload atau menggungah diatur dalam pasal 32 ayat 

(1), menyatakan bahwa : 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan 

transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan 

suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang 

lain atau milik publik.” 

 

Kemudian dalam pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (1) tersebut, terdapat 

sanksi yang diatur ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa : 

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 

(delapan ratus juta rupiah)”. 
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Namun disisi lain, ditemukan kenyataan yang terjadi, lagu yang 

dimanfaatkan dan dinikmati tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta 

yang berlaku saat ini, dibuktikan dengan maraknya orang yang menyebarkan 

lagu secara illegal berupa situs-situs penyedia lagu secara gratis di internet dan 

dapat diakses dengan mudah, baik orang yang melakukan upload dan 

download. Berikut contoh situs yang dengan mudah diakses dan melakukan 

upaya pengunduhan lagu-lagu adalah seperti www.arenalagu.com, 

www.weblagu.com, www.laguhit.com, dll. 

Pelanggaran hak cipta lagu saat ini bukanlah lagi pembajakan melalui 

media CD dan DVD, melainkan melalui media internet. CD (Compact Disc) 

merupakan sebuah media yang digunakan untuk menyimpan data, sedangkan 

DVD (Digital Video Disc) juga merupakan media penyimpanan data yang 

memiliki kualitas penyimpanan yang lebih baik dari sebelumnya. Pelanggaran 

hak cipta dalam mengunggah lagu maupun video clip cukup memprihatinkan 

mengingat bahwa internet telah memberikan kemudahan penggunanya dalam 

berbagi file secara online, yang dapat diperoleh dengan mudah di berbagai situs 

atau website maupun blog yang menyediakan file software, dokumen atau e-

book, gambar, musik atau lagu, video atau film, dan lain sebagainya. Seiring 

dengan kemudahan dalam akses internet, mengunggah file menjadi aktivitas 

paling favorit bagi para pengguna internet. Upload adalah istilah yang sering 
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disebut ketika mengakses di internet untuk menyebarkan sesuatu (gambar, 

dokumen, surat, dll.) dalam bentuk file ke Internet.4 

Pelanggaran ini tentu menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para 

pencipta lagu yang dimana karyanya disebarkan secara illegal di internet 

dengan tujuan komersil atau tidak. Pelanggaran hak cipta lagu ini berupa illegal 

uploading, yang dimana peran pemerintah dalam memblokir situs-situs yang 

menyediakan jasa download gratis dan illegal belum maksimal, sehingga masih 

banyaknya para pengguna internet yang dengan mudah mengaksesnya di 

internet. Seorang pengakses internet dianggap melanggar internet jika si 

pengakses tersebut mengunduh isi dari situs yang dibukanya dan kemudian 

menyimpannya kedalam hard disc komputernya.5 Hal ini merugikan 

kepentingan ekonomi pencipta. 

Dalam industri rekaman, diperlukannya sebuah perjanjian lisensi hak 

cipta atas lagu, yaitu perjanjian yang berupa pemberian ijin oleh pencipta lagu 

kepada seluruh orang yang ini memanfaatkan lagu terkait untuk 

mengumumkan (mengunggah) suatu ciptaan kepada publik melalui sarana 

apapun. Pemberian ijin lisensi dari pemegang hak cipta kepada penikmat lagu 

pada umumnya disertai kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna pada 

pemegang hak cipta. Kompensasi tersebut dinamakan royalty. Hak kekayaan 

intelektual tersebut merupakan benda yang tidak berwujud (immaterial), yang 

menjadi objek hak tersebut adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud, 

                                                             
4 Ibid, hlm. 6. 
5 H. OK Saidin, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Edisi 

Revisi 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 521-522. 
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salah satunya lagu.6 Melalui perjanjian ini maka pencipta lagu dapat 

memperoleh perlindungan atas karyanya untuk memperoleh hak-haknya, 

dengan harapan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penikmat lagu 

yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta lagu. 

Masyarakat Indonesia masih belum menyadari akan pentingnya 

menghargai hasil karya orang lain dengan tidak melakukan pelanggaran-

pelanggaran hak cipta, yang menyebabkan kerugian besar bagi para pencipta 

lagu. Undang-Undang Hak Cipta telah menjelaskan bahwa lagu dan pencipta 

dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

Pada kenyataan di atas, dapat diketahui bahwa tertera hukuman bagi 

pelanggar yang melakukan upaya pembajakan lagu di internet dalam bentuk 

penyebarluasan lagu (upload) tanpa adanya ijin terlebih dahulu. Karena sudah 

jelas diketahui bahwa menggungah lagu di internet tanpa ijin merupakan 

perbuatan yang salah apalagi dengan tujuan komersil sangat tidak sesuai 

dengan Undang-Undang. Namun justru saat ini banyak di jumpai pelaku 

pelanggaran dengan tindakan mengunggah (upload) atas karya cipta lagu tanpa 

ijin melalui media internet. 

Berdasarkan hal-hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk 

melakukan sebuah penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap 

Pencipta Atas Karya Cipta Lagu yang Diunggah Melalui Media Internet 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

                                                             
6 Ibid. 
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Cipta.” Berdasarkan penelitian ini diharapkan, tidak adanya lagi pihak-pihak 

yang dirugikan dalam hal upaya mengunggah lagu di internet. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang sesuai 

dengan penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta lagu 

yang diunggah melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya 

cipta lagu yang diunggah melalui media internet ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil berdasarkan 

perumusan masalah tersebut. 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum 

terhadap pencipta atas karya cipta lagu yang diunggah melalui media 

internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksaan perlindungan 

terhadap pencipta atas karya cipta lagu yang diunggah melalui media 

internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai maka 

penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

yang dapat memberikan wawasan perlindungan hukum terhadap pencipta 

atas karya cipta lagu yang diunggah melalui media internet ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

Disamping penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat 

praktis, antara lain adalah : 

a. Bagi pelaku pembajakan lagu di internet agar mengetahui adanya 

peraturan yang melarang melakukan pembajakan lagu yang dilakukan 

di internet tanpa adanya ijin dari pencipta lagu. 

b. Memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta 

lagu, sehingga pencipta lagu dalam hal ini tidak akan dirugikan. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dimana 

metode kualitatif tidak menggunakan perhitungan statistik atau matematis 

sebagai dasar dalam menganalisis. Menurut Burhan Ashshofa metode 
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kualitatif  memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau 

pola-pola yang dianalisis dari gejala sosial budaya dengan menggunakan 

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh 

gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.7 

Tujuan dari metode ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu masalah. Jadi dengan menggunakan 

metode ini penulis mengkaji permasalahan tentang perlindungan hukum 

terhadap pencipta atas upaya download dan upload lagu di internet yang 

dilakukan tanpa ijin pencipta lagu serta penerapan sanksi-sanksi yang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bagi para 

pelanggarnya. 

Alasan peneliti menggunakan metode ini karena metode kualitatif ini 

digunakan secara luas dibandingkan dengan metode kuantitatif, serta data 

yang diperoleh berdasarkan fakta bukan hasil rekayasa peneliti, karena 

peneliti berinteraksi langsung antara peneliti dengan sumber data dan 

memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman mengenai makna-

makna data yang diperoleh. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis, 

dengan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai segala 

hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pencipta atas 

                                                             
7 Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 20 
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karya cipta lagu yang diunggah melalui media internet. Analisis hasil 

penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan 

bagaimana suatu data analisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk 

dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.8 Analisis disini 

adalah mengungkap persoalan-persoalan mengenai perlindungan hukum 

yang semestinya diperoleh pencipta lagu dan penerapan sanksi berdasar 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

3. Objek Penelitian 

Objek yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah perlindungan 

hukum atas karya cipta lagu di internet ditinjau dari undang-undang nomor 

28 tahun 2014 tentang hak cipta dan pelaksanaan perlindungan hukum atas 

karya cipta lagu di internet ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 

2014 tentang hak cipta 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini terdari dari studi lapangan yang merupakan data primer serta dan studi 

kepustakaan yang merupakan data sekunder. 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data 

primer, peneliti harus menggumpulkan data secara langsung melalui 

berbagai cara, seperti observasi, wawancara, dan kuisoner. 

                                                             
8 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Cetakan I, Bandung : CV. Mandar 

Maju, Hlm. 174. 
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Melalui penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data 

primer hanya dengan melakukan wawancara dengan berbagai sumber. 

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua 

orang atau lebih berhadapan secara fisik.9 Kemudian mempersiapkan 

pertanyaan secara terstruktur dimana peneliti memperoleh data yang 

kemudian dikembangkan untuk melanjutkan penelitian ini. 

Sumber data yang telah diperoleh peneliti dari berbagai pihak 

diantaranya meliputi: 

1. Kepolisian Polrestabes Semarang, bagian penyidik  

2. Pencipta (2 orang) 

3. Pelaku yang melakukan pelanggaran  (3 orang) 

4. Produser rekaman (1 produser rekaman) 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

berbagai sumber yang sudah ada, data ini diperoleh melalui berbagai 

sumber seperti studi kepustakaan, laporan, jurnal dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan peneliian dengan 

melalui studi kepustakaan yang relevan dengan perlindungan hukum atas 

karya cipta lagu terhadap upaya download dan upload lagu di internet 

tanpa ijin pencipta, dimana penelitian ini meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

1) Bahan Hukum Primer : 

                                                             
9 Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penelitian Hukum, Cetakan I, Jakarta : Ghalia Indonesia, 

hlm. 71. 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki 

otoritas (autoritatif).10 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

2) Bahan Hukum Sekunder : 

Bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang 

dapat membantu mamahami bahan hukum primer adalah bahan-bahan 

hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum atas suatu karya cipta lagu dalam upaya 

download dan upload lagu di internet tanpa ijin pencipta. 

3) Bahan Hukum Tersier : 

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan sekunder, dan bahan yang memberikan informasi yang ada 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

adalah kamus, internet, dan informasi, yang tentu berkaitan dengan 

perlindungan hukum atas suatu karya cipta  lagu dalam upaya 

download dan upload lagu di internet tanpa ijin pencipta. 

                                                             
10 H. Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Cetakan II, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 47. 
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5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Setelah melakukan pengumpulan data melalui metode pengumpulan 

data adalah pencatatan seluruh hasil dari wawancara dan penelitian 

kepustakaan dimana pencatatan dilakukan secara sistematis serta diteliti 

secara keseluruhan agar lebih jelas dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian 

yang nantinya dibuat menjadi bentuk laporan penelitian skripsi. 

6. Metode Analisi Data 

Data yang telah diperoleh setelah dilakukan pengolahan dan penyajian 

data, dianalisis secara analitsis kualitatif, yaitu analisa dilakukan atas dasar 

teori yang sudah ada, dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta 

berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya 

cipta lagu yang  diunggah melalui media internet. Penggunaan analisis data 

kualitatif sangat tepat apabila dipergunakan dalam penelitian yang bersifat 

eksploratis.11 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang telah 

direncanakan oleh peneliti sebagai berikut:  

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah bab tinjauan pustaka yang berisi teori-teori serta aturan-

aturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. 

                                                             
11 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan I, Jakarta : Sinar Grafika, 

hlm. 78. 
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Bab III adalah bab hasil penelitian dan pembahasan yang berlandaskan 

teori-teori yang ada, dimana dapat menjawab permasalahan terkait 

perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta lagu yang diunggah 

melalui media internet, serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

pencipta atas karya cipta lagu yang diunggah melalui media internet Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Bab IV adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan hasil berdasarkan rumusan masalah dan saran peneliti terhadap 

permasalahan yang diangkat yang bertujuan supaya bermanfaat dalam 

memberikan pertimbangan berdasarkan permasalahan yang telah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


