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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Guna untuk menjawab semua pokok permasalahan yang terdapat dalam 

penelitian ini, maka telah terlaksananya penelitian ini sesuai berdasarkan objek 

yang terdapat dalam penelitian ini. 

1. Gambaran Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta 

Atas Suatu Karya Cipta Lagu yang Diunggah Melalui Internet Ditinjau 

Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan pencipta atas karya 

ciptanya. Hal ini dijelaskan bahwa 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 mengunggah (upload). Hal tersebut terdapat sanksi yang 

diatur dalam Pasal 113 ayat (3) yang menyatakan : 
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“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)” 

 

Bahkan 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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Terkait pelaksaan perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta 

lagu, terdapat upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan 

diciptakannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat 

mencegah berbagai macam bentuk pelanggaran terkait Hak Cipta, dan upaya 

represif dengan penegakan secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. upaya pencegahan tersebut didukung 

dengan pensosialisasian dilingkungan masyarakat tentang pemahaman terkait 

HKI. Pelaksanaan penegakannya didukung dalam pelaksanakan undang-

undang dengan semestinya, melalui aparat penegak hukum dalam menindak 

tegas pelaku pelanggara dengan penerapan sanksi,  

Permasalahan yang diperoleh adalah masih banyaknya masyarakat yang 

tidak mengerti atau paham mengenai HKI sehingga masih banyak dari 

masyarakat yang masih melakukan pelanggaran, terutama dengan mengunggah 

lagu pencipta tanpa ijin untuk kepentingan komersil. Pelaksanaannya masih 

belum berjalan dengan semestinya, hal ini dikarenakan pensosialisasian belum 

terjadi secara merata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku pelanggaran 

yang masih melakukan pengunggahan lagu pencipta tanpa ijin dari pencipta  

untuk dikomersilkan, serta tidak adanya laporan dari pencipta terkait 

pembajakan atas karyanya, yang mengakibatkan pelaku pembajakan tidak 

dapat ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum, mengingat bahwa 

perkara HKI merupakan perkara perdata, yang deliknya merupakan delik 

aduan. 
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Jadi, jelas apapun upaya pembajakan merupakan hal yang melanggar 

hukum dengan alasan apapun, baik konsumsi pribadi bahkan hingga 

dikomersilkan. Tentu hal ini memerlukan bantuan dari pemerintah sendiri, 

terutama penegak hukum yang berperan penting untuk menindak tegas masalah 

seperti ini, sebab jika tidak ditindak tegas pencipta lagu akan sangat dirugikan 

serta merasa jika ciptaannya akan sia-sia.  

Maka sudah semestinya pencipta lagu memperoleh haknya berupa hak 

moral dan hak ekonominya sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam 

Undang-Undang yang berlaku saat ini, sehingga pencipta lagu tidak perlu 

kuatir lagi terhadap perlindungan atas karyanya, serta pencipta merasa 

terapresiasi oleh masyarakat penikmati lagu atas karya lagunya.  

 

2. Data Wawancara 

Berdasarkan data yang sesuai untuk melengkapi hasil penelitian ini, 

maka dilakukan wawancara terhadap beberapa pihak terkait dengan 

perlindungan hukum atas suatu karya cipta lagu di internet, dan hasil 

wawancaranya adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara dengan Pencipta Lagu 

1) Erwin Surya Purnomo. 

Pembajakan lagu melewati media internet memang sudah ada sejak 

internet mulai banyak digunakan, bahkan sejak tahun-tahun yang lalu. 

Menurut pendapat Erwin dampak kemajuan teknologi dan sangat susah 

dihindari, kenyataan ini memang sungguh menyedihkan, tetapi seiring 
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kemajuan jaman menurutnya pembajakan lagu sekarang sedikit bisa teratasi 

dibandingkan tahun-tahun yang lalu karena melalui platform Youtube, 

Spotify, Joox, dll yang banyak digunakan sekarang cukup mengurangi 

pembajakan tersebut. 

Berdasarkan perkembangan kasus seperti situs-situs penyedia lagu 

illegal sudah agak sedikit teratasi dan tidak sebanyak tahun-tahun yang lalu. 

Karena hal seperti itu tidak bisa dihindari lagi dan hanya bisa berharap situs-

situs seperti penyedia lagu-lagu gratis dan illegal dapat di blokir. 

Selaku pencipta lagu, merasa sangat dirugikan, karena dengan adanya 

tindakan tersebut tidak hanya dirinya saja namun para pencipta tidak 

semestinya mendapatkan hak-haknya selaku pemegang hak cipta atas 

karyanya, namun bagaimana lagi karena hal ini tidak bisa dihindari, selain 

itu hanya dapat berharap kepada yang pihak yang berwewenang untuk 

memblokir situs-situs tersebut. 

Menurut Erwin undang-undang yang ada memang sudah mengatur 

tentang perlindungan lagu yang ada di internet, namun hal ini tidak atau 

masih belum maksimal karena masih banyak juga orang-orang yang 

melanggar hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, seperti contohnya 

mereka yang memiliki situs-situs illegal yang menyedia lagu untuk 

memperoleh keuntungan dari lagu tersebut, dan tidak membayar royalti ke 

pencipta. Jelas hal ini masih jauh dari harapannya. 

Upaya hukum yang dapat dilakukan Erwin untuk menghadapi 

pembajakan adalah dengan melaporkannya ke polisi selaku pihak yang 
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berwajib, dengan demikian polisi dapat menindaklanjuti berdasarkan 

laporan yang telah diajukan, dengan harapan dapat mengatasi dan 

pencegahan terhadap upaya pembajakan tersebut. 

Saran dari Erwin untuk pemerintah adalah mempertegas lagi dalam 

penindakan upaya pembajakan yang ada di internet dengan pemblokiran dan 

pengawasan terhadap situs-situs penyedia lagu gratis dan illegal, serta 

pembinaan atau penyuluhan di masyarakat lebih lagi dalam memberikan 

pengertian dan pemahaman akan pentingnya menghargai karya pencipta, 

dan hukuman yang diterima orang yang pembajakan lagu tersebut yang 

dapat mencegah dan menimbulkan efek jera terhadap pelanggarnya.  

 

2) Muhhamad Yanuar Fajrin, Sendau Gurau  

Menurutnya pembajakan merupakan hal yang sering dilakukan oleh 

kebanyakan orang, dengan adanya banyak situs di internet yang banyak 

menyediakan lagu gratis, orang-orang dapat memperolehnya dengan mudah. 

Sebagai pencipta, hal ini merupakan pelanggaran yang menurutnya sulit 

untuk di hilangkan. 

Banyaknya lagu-lagu yang beredar di intenet, dan sediakan secara 

gratis, serta tidak mengantongi izin dari pencipta, menurutnya merupakan 

suatu hal dalam pelanggaran atau pembajakan. 

Hal tersebut jelas merugikan, karena hal tersebut jelas merupakan 

pembajakan. 
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Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkannya ke 

polisi, agar dapat ditindaklanjuti oleh polisi. 

Menurutnya undang-undang sendiri telah mengatur tentang 

perlindungan lagu yang ada di internet serta hak-haknya selaku pencipta, hal 

tersebut telah tercantum jelas dalam undang-undang hak cipta, namun hal 

ini masih dirasa kurang karena masih banyak yang perihal terkait 

pembajakan di internet yang ia jumpai, sehingga menurutnya masih 

kurangnya perlindungan karena masih banyaknya orang yang membajak. 

 

b. Wawancara dengan Pelanggar/Konsumen/Pengguna Bajakan 

1) Rachel, Mahasiswa, Usia 19 Tahun 

Berdasarkan pendapat Rachel mengenai banyaknya pembajakan lagu 

melalui media internet, memang sebenarnya bukan merupakan hal baik, 

karena pembajakan itu illegal. 

Rachel berpendapat bahwa lagu yang didownload secara gratis di 

internet menurutnya tidak melanggar hukum, karena ia selama mengunduh 

lagu gratis di internet ia tidak pernah terkena hukuman atau pernah 

mendengar jika ada orang yang mendownload lagu gratis tertangkap polisi 

karena perbuatannya tersebut. Maka ia berpendapat jika selama ini baik-

baik saja. 

Rachel lebih memilih lagu gratis, karena menurutnya lebih hemat dan 

tidak perlu mengeluarkan uang, selain itu tidak susah dalam 
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mendownloadnya secara gratis dari pada mendownload lagu yang berbayar 

tersebut justru lebih susah dan lebih banyak aturan. 

Sebenarnya Rachel, sudah mengetahui jika mengunduh lagu gratis di 

internet secara gratis tersebut illegal, namun ia tidak mengetahui jika 

ternyata lagu yang ia download tersebut melalui situs-situs langganannya 

ternyata illegal. Sejauh yang ia ketahui bahwa selama situs-situs tersebut 

masih ada di internet dan masih menyediakan lagu gratis, maka situs-situs 

tersebut tidak dianggapnya illegal. Hal tersebut yang membuatnya memilih 

mengunduh lagu gratis karena menurutnya aman/tidak illegal. 

Mengenai tindakan ini, Rachel tidak tahu pasti jika terdapat sanksi 

karena melakukan illegal downloading. Rachel juga tidak paham betul 

mengenai hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. 

Menurutnya sanksi yang mengatur tindakan atau upaya terkait sangat 

penting untuk, terutama pencipta lagu, dengan adanya peraturan yang 

mengatur, hasil karya pencipta lagu tersebut dihargai oleh para penikmat 

lagu dan orang-orang lebih bisa mengerti atau bahkan takut melakukan 

upaya pembajakan tersebut, karena sanksi yang mengaturnya. 

Rachel sendiri dalam hal ini tidak merasa dirugikan karena dapat 

mengetahui kebenarannya jika dalam mengunduh lagu tidak sembarangan, 

serta tahu jika tidak semua situs penyedia lagu tersebut legal. Serta Rachel 

sendiri dengan adanya aturan yang ada, dapat lebih menghargai lagu dengan 

ikut membayar royalti dengan membeli lagu maupun dengan cara lainnya 

yang tentunya secara legal. 
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2) Xaverius, Mahasiswa, Usia 22 Tahun 

Menurut Xaverius, banyaknya upaya pembajakan lagu yang ada di 

internet merupakan hal yang buruk dan merupakan suatu tindakan yang 

tidak menghargai karya pencipta, serta mengambil hak pencipta. 

Xaverius berpendapat jika sebenarnya download lagu gratis adalah 

melanggar, karena kebanyakan dari situs-situs penyedia lagu gratis ialah 

illegal. Namun karena belum adanya orang yang tertangkap karena 

mendownload lagu secara illegal, ia masih tetep mendowload lagu secara 

gratis.  

Xaverius memilih download gratis karena ia tidak perlu mengeluarkan 

uang untuk mendengarkan lagu. Serta tidak perlu membayar yang 

sebenarnya prosedur pembayarannya cukup susah dan banyak hal yang 

harus di lakukan, menurutnya tidaklah efisien. 

Xaverius memilih download lagu gratis karena, masalah hukum yang 

mengaturnya kurang tegas, sehingga ia berani mengunduhnya, serta ia tidak 

harus mengeluarkan uang untuk menikmati sebuah lagu.  

Mengenai hal ini, Xaverius sebenarnya tahu jika terdapat sanksi yang 

mengatur mengenai larangan tersebut yang diatur dalam Undang-Undang 

Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Namun yang menjadi alasan tetap 

melakukan download gratis karena kurang tegasnya undang-undang yang 

mengaturnya. 
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Xaverius merasa tidak dirugikan mengenai larangan tersebut, karena 

menurutnya lagu yang diunduhnya secara illegal, tidak mungkin ia akan 

dituntut oleh pencipta lagu tersebut, selain itu peraturan yang ada tidak tegas 

dalam mengatur hal tersebut.  

 

3) Raynaldo Chandra, Mahasiswa, Usia 21 Tahun 

Menurut Raynaldo, pembajakan merupakan hal yang tidak baik, 

kerena pembajakan merupakan bentuk pelanggaran terutama membajak 

sebuah lagu di internet. 

Raynaldo berpendapat jika hal tersebut tidak melanggar hukum, 

karena ia selama mengunduh lagu gratis di internet ia tidak pernah 

menerima hukuman karena mengunduh lagu gratis. Maka ia mengemukakan 

jika hal tersebut aman-aman saja. 

Raynaldo memilih download lagu gratis karena tidak perlu 

mengeluarkan uang untuk mendengarkan lagu. Karena itu ia memilih 

mengunduh lagu secara gratis. 

Menurut Raynaldo mengunduh lagu-lagu gratis di internet secara 

illegal jelas melanggar hukum, dan sudah pasti terdapat sanksi yang 

mengatur perbuatan tersebut, tapi ia tidak mengetahui jika situs-situs yang ia 

gunakan untuk mengunduh lagu adalah illegal 

Setelah Raynaldo mengetahui bahwa terdapat sanksi yang diatur 

dalam Undang-Undang Hak Cipta serta Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, ia akan mulai mengunduh lagu disitus-situs yang lebih 
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legal serta memilih streaming melalui aplikasi yang berbayar atau aplikasi 

yang legal. Seperti contohnya Youtube atau Spotify. Selain itu dengan 

adanya peraturan yang mengatur tersebut pencipta lagu memperoleh haknya 

yang semestinya ia peroleh. 

Menurut Raynaldo dengan adanya peraturan tersebut ada baiknya 

karena hak pencipta lagu tersebut tidak hilang dan merasa terlindungi 

ciptaanya tersebut, namun dengan adanya peraturan tersebut saya merasa 

kalua tidak dapat mengunduh lagu tersebut lagi, karena kebanyakan lagu 

gratis tersedia di situs-situs legal. Tidak hanya itu selama peraturan tersebut 

belum tegas ia masih tetap mendownload lagu. Bisa dikatakan jika dengan 

adanya aturan tersebut ia tetap masih melakukan tindakannya tersebut. 

 

c. Wawancara dengan Penyidik Polrestabes Semarang 

AIPTU, Eko. Penyidik Polrestabes Semarang 

Menurut Bp. Eko dengan maraknya pembajakan lagu merupakan 

bentuk dari kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia dalam 

menghargai suatu karya cipta. Hal ini memang diperlukan penyuluhan 

terlebih lagi tentang pentingnya menghargai karya cipta serta peringatan 

tentang adanya sanksi dan hukuman yang cukup berat bagi pelanggarnya. 

Berdasarkan penelitian terkait pelanggaran hak cipta atas karya cipta 

lagu itu sendiri, masih belum ada permasalahan yang terkait di kota 

Semarang itu sendiri. Permasalahan tersebut terkait Hak Cipta atas merek, 
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yang pernah dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Mengenai lagu belum 

pernah ada di kota Semarang ini. 

Jika terdapat permasalahan terkait Hak Cipta atas lagu, 

penyelesaiannya sendiri dari kepolisian adalah dengan menyelediki terlebih 

dahulu kasus tersebut dengan menyelidiki bukti-bukti yang ditemukan dan 

bukti-bukti lain yang masih belum ditemukan, jika sudah terdapat bukti 

yang kuat barulah diajukan ketahap pengadilan, selanjutnya akan pengadilan 

yang memutuskan hasil persidangan.  

Penerapan sanksi serta hukuman terhadap pelanggar pihak kepolisian 

akan menindaklanjutinya berdasarkan pada Pasal 113 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang isisnya tentang ketentuan 

pidananya dengan ketentuan berdasarkan ketentuan pelanggaranya pada 

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 yang berisi tentang ketentuan yang 

bermuatan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan dan 

atau pengancaman. UU ITE tersebut tidak mengandung muatan tentang hak 

cipta, jadi ketentuan pidananya lebih mengarah pada Pasal 113 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

Kepolisian juga mempunyai cara dalam mencegah dan menanggulangi 

upaya meluasnya penmbajakan lagu di Internet dengan melalui cara 

preventif atau tindakan mengurangi dan pencegahan yang artinya kepolisian 

menggandeng bidang Humas dengan Satuan Binmas (Satuan Pembinaan 
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Masyarakat) atau dikenal dengan sebutan Satuan Binmaspol untuk 

memberikan pembinaan ke masyarakat dapat dengan melalui pamflet-

pamflet, spanduk, iklan-iklan ditelevisi bahkan juga melalaui radio yang 

berisi tentang himbauan ke masyarakat serta ketentuan-ketentuan pidana 

dalam pelanggaran hak cipta. Kemudian dengan cara Represif atau 

penegakan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang terkait untuk 

menindak lanjuti permasalahan dengan melakukan pemblokiran terhadap 

situs-situs di internet serta sanksi bagi pelanggarnya untuk memberikan efek 

jera terhadap pelanggar. 

Serta terdapat pula hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian. 

Hambatan itu sendiri terdapat dari pemilik hak cipta, yang dimana 

seharusnya ia memiliki sertifikat atas karyanya tersebut yang diperoleh dari 

pendaftaran yang dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

ketika terdapat permasalahan dan dilaporkan ke kepolisian tidak memiliki 

syarat-syarat seperti sertifikat kepemilikan karya cipta tersebut maka akan 

sulit dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Saran dari kepolisian adalah untuk para pencipta lagu untuk lebih 

berhati-hati atas ciptaannya, untuk segera daftarkan semua ciptaannya agar 

aman serta terlindungi hak-hak pencipta tersebut, apabila terdapat 

permasalahan yang menimpa pencipta tersebut dapat menyerahkan bukti-

bukti yang kuat untuk menyelesaikan kasus tersebut.  
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d. Wawancara dengan Produser Rekaman 

Mooza Record 

Menurut Mooza Record pembajakan lagu, yang kemudian beredar 

secara luas di internet memang sangat banyak, dan hal ini memang 

sepertinya merupakan pelanggaran yang sulit untuk diberantas, dikarenakan 

kurangnya kesadaran masyarakat akan perilakunya dalam melakukan 

pembajakan. 

Hal ini jelas sangat merugikan bagi Mooza Record sendiri, dikarenkan 

haknya selaku produser telah diambil, dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum 

yang tidak memiliki izin. 

Menurut Mooza Record, undang-undang hak cipta telah mengatur 

dengan tegas akan pelangaran yang sekiranya merugikan produser itu 

sendiri, dan hak-haknya selaku produser, namun untuk permasalahan ini, 

Mooza Record masih belum merasa sepenuhnya terlindungi jika masih 

banyaknya pelanggaran terkait hak cipta. 

 

B. Pembahasan 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Cipta Lagu yang 

Diunggah Melalui Media Internet Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

Hukum selalu dibutuhkan dalam setiap lapisan masyarakat. Tujuan dari 

hukum secara universal adalah berfungsi untuk menciptakan perdamaian, 
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keadilan, kesejahteraan, dan kebahagian.32 Keberadaan hukum memang jelas di 

butuhkan disetiap lapisan mayarakat, mengingat pentingnya hukum tersebut.  

“Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan upaya melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak 

dalam rangka kepentingan tersebut”.33 

 

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan 

upaya dalam melindungi segala subyek hukum berdasar peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta dalam pelaksanaannya harus dengan tegas dalam 

memberlakukan sanksi bagi pelanggarnya, supaya terciptanya keadilan bagi 

seluruh masyarakat. 

Perlindungan hukum bagi pencipta lagu itu sendiri terdapat sistem 

perlindungan hukum dalam hak cipta yang dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu hak eksklusif dan hak ekonomi moral. Hak Cipta adalah hak eksklusif 

pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah 

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimana jelas 

merupakan hak pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak-haknya atas 

ciptaannya atau yang sebagaimana orang atau pihak lain yang tidak memiliki 

hak tersebut dilarang untuk melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan 

pemegang hak cipta tersebut, sedangkan untuk hak ekonomi merupakan hak 

yang semestinya diperoleh pemegang hak cipta seperti mendapat royalty atas 

karya cipta yang dilindungi tersebut. Lalu hak moral adalah hak yang melekat 

                                                             
32 M. Soebagia dan Slamet Supriatna, op.cit, hlm. 19. 
33 Satjipto Rahardjo, op.cit, hlm. 121. 
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pada pencipta atau pemegang hak cipta yang bersifat pribadi untuk mencegah 

perubahan terhadap suatu karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta 

karya tersebut.34 Hak tersebut seperti hak pencipta untuk mencantumkan 

namanya dalam ciptaannya. Semua hak hak tersebut telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Pencipta sendiri merupakan pemegang hak cipta yang dilindungi oleh 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seperti yang 

tertera pada Pasal 1 angka (4) yang isinya :  

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak 

yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain 

yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut 

secara sah” 

 

Pencipta sendiri memiliki kewenangan penuh atas ciptaannya, seperti 

kewenangan atas hak-haknya, serta kewenangan dalam memberikan ijin atau 

lisensi atas karyanya yang nantinya akan dimanfaatkan oleh orang lain 

terutama untuk di komersilkan. 

. Lagu merupakan suatu karya yang dilindungi yang dimana hal ini diatur 

dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta yang mengatakan bahwa:  

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: 

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan 

semua hasil karya tulis lainnya; 

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 

                                                             
34 Prof. Tim Lindsey BA, LL.B., Blitt., Ph.D. op.cit, hlm. 118 
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e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim; 

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 

g. karya seni terapan; 

h. karya arsitektur; 

i. peta; 

j. karya seni batik atau seni motif lain; 

k. karya fotografi; 

l. Potret; 

m. karya sinematografi; 

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional; 

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 

dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; 

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli; 

r. permainan video; dan 

s. Program Komputer. 

Pencipta lagu juga memiliki hak eksklusif yang Pasal 1 angka (1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang  berisi :  

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan” 

Selain itu juga mendapat hak moral dan hak ekonomi. Hak moral 

terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta yang isinya sebagai berikut : 

a) Ayat (1) : Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan 

hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:  

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 

sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;  

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;  
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c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;  

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan  

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi 

Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan 

kehormatan diri atau reputasinya. 

b) Ayat (2) : Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut 

dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. 

c) Ayat (3) : Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau 

menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan 

pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. 

Hak ekonomi juga telah diatur dalam Pasal 9 serta dalam perjanjian 

lisensi yang juga mengatur tentang pemanfaatan hak ekonomi dalam Pasal 80 – 

83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut : 

a) Pasal 80 

a. Pasal 80 ayat (1) : Kecuali dipedanjikan lain, pemegang Hak Cipta 

atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak 

lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk me.laksanakan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (21), 

Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). 
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b. Pasal 80 ayat (2) : Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi 

masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. 

c. Pasal 80 ayat (3) : Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan 

perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban 

penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang 

Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama j angka waktu Lisensi. 

d. Pasal 80 ayat (4) : Penentuan besaran Royalti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan 

berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau 

pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi. 

e. Pasal 80 ayat (5) : Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus 

ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan 

memenuhi unsur keadilan. 

b) Pasal 81 

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak 

Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada 

pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 

25 ayat (2). 

c) Pasal 82 

a. Pasal 82 ayat (1) : Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan 

yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. 
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b. Pasal 82 ayat (2) : Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Pasal 82 ayat (3) : Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk 

menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas 

Ciptaannya. 

d) Pasal 83 

a. Pasal 83 ayat (1) : Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri 

dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai 

biaya. 

b. Pasal 83 ayat (2) : Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat 

dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi. 

c. Pasal 83 ayat (3) : Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi 

tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga 

d. Pasal 83 ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam kenyataan yang telah diperoleh, pelaku yang melakukan 

pembajakan dalam upaya mengunggah lagu yang tidak memiliki ijin dari 

pencipta untuk tujuan komersil masih banyak terjadi, yang dimana pencipta 

atau pemegang hak cipta masih kurang dalam mendapat perlindungan atas 

karyanya. Hal ini karena beberapa hal yang dimana pelaku pengunggah lagu 
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tersebut masih belum semestinya mendapatkan sanksi dan bisa kurangnya 

penyuluhan dari pemerintah akan pentingnya menghargai karya orang lain dan 

terdapat sanksi yang berat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku yang masih belum mengerti 

bahwa perbuatanya, dalam mengunggah lagu tanpa ijin pencipta di internet 

untuk tujuan komersil merupakan perbuatan melanggar hukum, serta 

kebanyakan dari konsumen lebih memilih untuk mendapatkan lagu dengan 

harga yang murah bahkan gratis, daripada harus membayar dengan harga yang 

mahal. Selain itu dikarenakan peraturan yang kurang tegas tersebut para 

konsumen tidak menghiraukannya dan tetap berani melakukan perbuatannya 

yang melanggar hukum tersebut, sehingga mereka merasa jika pembajakan 

merupakan hal yang sudah biasa untuk dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh 

para responden yang telah diwawancarai. Selain perihal tersebut, juga 

dikarenakan tidak adanya laporan dari pencipta itu sendiri, sehingga polisi 

sendiri tidak dapat menindaklanjuti para pelaku pembajakan tersebut.  

Perihal pembajakan yang ada di internet ini dengan alasan apapun untuk 

memenuhi kepentingan pribadinya adalah hal yang sangat merugikan bagi 

pencipta itu sendiri, karena pencipta tidak mendapat hak yang semestinya 

diperoleh pencipta, sebab hal-hal tersebut telah dilarang dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Berdasarkan dari hasil penelitian, perlindungan hukum atas pencipta lagu 

terutama di internet, pelaku yang melakukan pengunggahan lagu pencipta 
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tanpa ijin yang dilakukan di internet dengan kepentingan komersil, dimana hal 

ini telah diatur dalam Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang 

dengan jelas merupakan hal yang bertentangan. karena telah melanggar hak 

yang semestinya dilakukan oleh pencipta lagu, dalam hak moral serta hak 

ekonomi pencipta.  

Perihal ini dikenakan sanksi atas upaya pengunggahan yang dilakukan 

tanpa adanya ijin pencipta dengan kepentingan komersil. Namun menurut 

Bapak Eko Penyidik Polrestabes Semarang, untuk ketentuan pidana dalam 

Pasal 27 UU ITE hanya memiliki muatan kesusilaan, perjudian, pencemaran 

nama baik, pemerasan dan atau pengancaman. Dalam UU ITE tersebut tidak 

mengandung muatan tentang hak cipta, jadi ketentuan pidananya lebih 

mengarah pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. 

Selain diatur bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas 

karya cipta lagu yang diunggah melalui media internet juga terdapat 

pelaksanaan bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta 

lagu yang diunggah melalui media internet. Pelaksaan perlindungan hukum 

terhadap pencipta atas karya cipta lagu, terdapat upaya preventif dan represif. 

Upaya preventif tersebut adalah dengan diciptakannya Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan tujuan untuk dapat mencegah 

terjadinya berbagai macam hal yang tidak diingikan tersebut terjadi 

dikemudiannya terkait Hak Cipta, dan upaya represif dengan penegakan secara 
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tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

dengan tujuan untuk menegakan hukum dimasyarakat. 

Maka dari semua penjelasan ini bahwa pencipta lagu memiliki 

perlindungan hukum terhadap hak-hak atas karyanya yang sebagaimana telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan bagi siapun untuk menghargai 

karya cipta seseorang dengan tidak memanfaatkannya tanpa adanya ijin dan 

merampas hak-haknya. Perlindungan karya lagu tersebut adalah selama 

pencipta tersebut hidup, dan berlaku selama 70 tahun setelah pencipta 

meninggal, dan biasanya setiap pencipta memiliki ahli waris yang 

memegangnya. 

2. 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 

Pelanggaran hak cipta banyak dilakukan melalui media internet. 

Kemajuan teknologi telah mempermudah pengguna untuk merekam atau 

mengkopi suatu ciptaan dalam jumlah besar yang terdapat di media internet 

dengan mudah dan biaya murah bahkan gratis. Hal ini memicu, betapa 

pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di internet. Pemerintah 

Indonesia telah berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan 

dibidang Hak Cipta untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, baik 

perkembangannya di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Hal ini 

dibuktikan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 
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tentang Hak Cipta yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa upaya seperti 

pensosialisasian terkait hak cipta dilingkungan masyarakat, serta pemblokiran 

beberapa situs-situs illegal, yang merugikan para pencipta itu sendiri, namun 

usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi suatu karya cipta 

ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan 

berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan baik berupa pembajakan 

terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya 

cipta orang lain tanpa seizin penciptanya ataupun pemegang Hak Ciptanya 

masih menggejala yang kelihatannya tidak dapat ditangani walaupun 

pelanggaran itu dapat diketahuai dan dirasakan dalam kesehariannya. 

Terkait pelaksaan perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta 

lagu, terdapat upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan 

diciptakannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat 

mencegah berbagai macam bentuk pelanggaran terkait Hak Cipta, dan upaya 

represif dengan penegakan secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. upaya pencegahan tersebut didukung 

dengan pensosialisasian dilingkungan masyarakat tentang pemahaman terkait 

HKI. Pelaksanaan penegakannya didukung dalam pelaksanakan undang-

undang dengan semestinya, melalui aparat penegak hukum dalam menindak 

tegas pelaku pelanggara dengan penerapan sanksi,  
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Lagu merupakan suatu karya yang dilindungi oleh Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun telah dilindungi masih 

juga banyak pelanggaran yang dilanggar oleh para pengguna terutama 

pengguna internet, yang tidak sedikit orang-orang yang menyalahgunakan 

internet untuk kepentingan dirinya sendiri. Upaya yang sering di jumpai di 

internet adalah mereka yang menyediakan lagu-lagu gratis yang ada di situs-

situs illegal, sehingga membuat semua orang dapat mengaksesnya dengan 

mudah, yang dimana pemilik situs-situs tersebut telah merampas hak-hak 

pencipta. 

Pemanfaatan lagu pun juga harus sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku, seperti dengan tidak mengunduhnya melalui situs-situs yang illegal, 

atau pun mengunggahnya melalui situs-situs illegal untuk mencari keuntungan 

dari lagu tersebut, apabila ingin melakukan hal tersebut yang berhubungan 

dengan komersil, maka diperlukan ijin dari pencipta terlebih dahulu seperti 

yang sebagaimana telah diatur oleh undang-undang hak cipta. Pencipta disini 

adalah pemegang hak cipta, yang artinya penciptalah yang memilik hak atas 

ciptaanya baik hak eksklusif, hak moral dan hak ekonominya. Karya cipta lagu 

dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa:  

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: 

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan 

semua hasil karya tulis lainnya; 

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 
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e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim; 

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 

g. karya seni terapan; 

h. karya arsitektur; 

i. peta; 

j. karya seni batik atau seni motif lain; 

k. karya fotografi; 

l. Potret; 

m. karya sinematografi; 

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional; 

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 

dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; 

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli; 

r. permainan video; dan 

s. Program Komputer. 

Lagu yang merupakan karya cipta juga dilindungi oleh Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya 

pada Pasal 25 yang menentukan bahwa : 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun 

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

di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Walaupun telah tertera jelas bahwa lagu merupakan karya yang 

dilindungi, namun masih banyak juga yang melanggar. 

Setiap orang yang melanggar akan dikenankan sanksi yang diatur dalam 

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang 

isinya berisi segala ketentuan yang mengatur segala macam bentuk 

pelanggaran dan sanksi yang akan diperolehnya. 
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Hal ini jelas bahwa barangsiapa yang telah melanggar dan 

menyalahgunakan untuk kepentingannya dalam memperoleh keuntungan atau 

dikomersilkan dengan membuat salinan dan menyebarkannya melalu internet 

tanpa mengantongi ijin pencipta lagu, maka akan dikenakan hukuman pidana 

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. 

Berdasakan dari hasil penelitian mengemukakan bahwa perlindungan 

karya cipta lagu di Internet itu telah dilindungi oleh Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang karya berupa lagu. 

Seperti yang tertera dalam Pasal 113 ayat (3) Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta yang isinya : “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)”. Perbuatan 

tersebutlah (pembajakan) yang banyakan terjadi dalam dunia internet.  

Seperti halnya yang diungkapkan Bp. Eko selaku penyidik Polrestabes 

Semarang, menyatakan jika perlindungan karya lagu di internet telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan 

ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 113 yang isinya: 

a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
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Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

100.000.000 (seratus juta rupiah).  

b. 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 (1) huruf c, huruf d huruf f 

dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

c. 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 Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

Berdasarkan kenyataan yang ada masih ada banyak pelaku yang 

melanggar perbuatan tersebut seperti yang dikatakan para pelaku yang 

melakukan perbuatan melanggar seperti download dan upload lagu gratis di 
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internet (illegal). Hal ini kebanyakan dari mereka tidak tahu jika terdapat 

peraturan yang mengatur tentang pembajakan lagu.  

Seperti perbuatan mengunggah (upload) lagu ke internet yang dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran dalam pengumuman ciptaan, yang dimana 

hal tersebut telah melanggar hak moral, serta hak ekonomi pencipta dalam 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan 

ketentuan pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) tentang Hak Cipta, yang isinya:  

“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 Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” 

Hingga sampai saat ini menurut penulis, penerapan sanksi terhadap 

pelaku pembajakan ini masih terealisasikan dengan semestinya seperti yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang menyebabkan 

meningkatnya upaya pengunggahan lagu tanpa ijin pencipta untuk kepentingan 

komersil terhadap lagu di internet dengan berdasarkan hasil yang didapat 

melalui penelitian. Berikut dikarenankan : 

1) Ketidaktahuan dari kebanyakan penikmat lagu akan perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya tentang Hak Cipta Lagu, sehingga 

diperlukanya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
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tentang Hak Cipta yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian agar 

dapat memperkecil tindakan masyarakat dalam melakukan pembajakan. 

Dampak dari kuranya sosialisasi ini ialah menimbulkan ketidaktahuan akan 

tindakan yang telah dilakukan para pelanggar tersebut merupakan 

melanggar hukum. Seperti yang telah diungkapkan para konsumen sekaligus 

pelanggar, dalam wawancara sebelumnya, dimana kebanyakan mereka tidak 

mengerti jika perbuatannya merupakan bentuk pelanggaran, sehingga yang 

membuat mereka melakukan perbuatannya tersebut. 

2) Kurangnya tindakan hukum secara serius bagi para pelanggar atau para 

pembajak dari para aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti para 

pelanggar dan menerapkan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga masih banyaknya pelanggar yang 

berani melakukan pembajakan bahkan menganggap jika pembajakan 

merupakan perbuatan yang biasa atau bukan merupakan perbuatan 

melanggar hukum, hal ini disebabkan tidak adanya laporan dari pencipta 

kepada pihak berwajib terkait pembajakan lagu di internet. 

3) Kemajuan teknologi yang sekarang ini membawa dampak positif dan 

negatif. Dampak positifnya ialah dengan kemajuan teknologi terutama 

internet, dapat belanja lagu atau musik yang original/asli ditoko-toko lagu 

online maupun mendengarkan lagu secara streaming di situs-situs legal 

dengan mudah, sedangkan dampak negatifnya adalah semakin banyaknya 

situs-situs penyedia lagu illegal di dunia maya, serta semakin mudahnya 

pembajakan karya rekaman suara di dunia nyata berkat kemajuan teknologi. 
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4) Masih banyaknya masyarakat yang kurang menghargai karya cipta lagu 

orang lain. 

5) Tidak adanya laporan dari pencipta atas karya ciptanya yang diunggah 

orang lain yang tidak mengantongi ijin, dalam mengunggah lagu di internet 

terkait kepentingannya. 

6) Faktor ekonomi dari kebanyakan orang yang cenderung untuk memilih 

membeli lagu yang murah atau bahkan memilih lagu bajakan yang dapat 

diperoleh dengan download secara gratis sehingga mereka dapat 

mendengarkan lagu yang mereka ingin dengar, daripada mereka harus 

membelinya karena harganya mahal. Selain mengunduh juga ada dari 

mereka yang mengunggahnya melalu situs-situs illegal mereka, untuk 

kemudian dikomersilkan. Sama halnya seperti yang diungkapan para 

konsumen dalam wawancara tersebut.  

Faktor-faktor tersebutlah yang mengakibatkan permasalahan terkait 

pembajakan sulit untuk diselesaikan, yang dalam kenyataannya pemerintah 

terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti melalui 

pemblokiran situs-situs illegal, pembaharuan undang-undang yang sebagai 

bukti, munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta, serta pensosialisasian oleh pemerintah dan kepolisian 

terkait Hak Cipta.  

Namun permasalahan seperti ini akan sulit teratasi jika masih banyaknya 

masyarakat belum mengerti akan HKI, buruknya upaya pengunggahan lagu 
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yang dilakukan tanpa izin pencipta untuk kepentingan komersil, serta 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghargai karya pencipta, dan 

pencipta sendiri yang tidak melaporkan terkait upaya penunggahan illegal 

tersebut. Walaupun upaya pemerintah untuk terus-menerus menyelesaikan 

permasalahan tersebut terkait pembajakan dilakukan segala cara. 

Jadi segala bentuk pembajakan merupakan perbuatan yang melawan 

hukum terutama bagi karya cipta lagu. Para pelanggar sudah semestinya 

mendapatkan sanksi yang seharusnya berdasarkan pebuatan yang 

dilakukannya. Pelaksanaan sanksi ini sangat membutuhkan bantuan aparat 

penegak hukum seperti polisi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarajat 

tentang hak cipta serta upaya penegakannya di masyarakat, serta 

pemberantasannya dengan melakukan pemblokiran situs-situs illegal yang 

menyediakan lagu gratis. Tentu semuanya harus sesuai dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

Maka dengan tegasnya penegakan hukum, serta dalam memberikan 

sosialisasi ke masyarakat tentang hak cipta, dan kesadaran Pencipta terkait lagu 

yang didaftarkan tersebut dapat terlindungi oleh undang-undang, diharapkan 

dapat mengurangi pelanggaran terkait dengan hak cipta, serta tidak merugikan 

pencipta lagu dan dapat terlindungi karyanya. 

 

 

 

 


