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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan hal-hal yang ada sebagai berikut : 

1. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu sendiri telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang isinya mengatur 

segala perlindungan-perlindungan dan hak-hak pencipta atas karya ciptanya. 

Seperti perlindungan terkait hak eksklusif yang terdapat dalam Pasal 1 

angka (1) yang isinya adalah “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”.  

Perlindungan lain yang semestinya diperoleh pencipta adalah dalam 

hak moral yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral sendiri merupakan hak yang 

melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta yang bersifat pribadi untuk 

mencegah perubahan terhadap suatu karyanya dan untuk tetap disebut 

sebagai pencipta karya tersebut. Sedangkan hak ekonomi pencipta telah 

diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. Hak Ekonomi sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada 

pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 

suatu karya ciptaannya. Pencipta juga memiliki hak ekonomi yang dapat 
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dilakukan, yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta  

Kemudiaan juga dipertegas Didalam Pasal 40 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa 

karya yang dilindungi meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 

Seni dalam hal ini termasuk salah satunya lagu yang dilindungi oleh 

Undang-Undang Hak Cipta, yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan adanya 

peraturan yang melindungi karya cipta lagu, tidak sembarangan orang 

menyebarkan, mamerkan secara umum tanpa memenuhi prosedur dengan 

meminta ijin kepada pencipta lagu itu sendiri. 

Pada kenyataan yang telah ada saat ini masih banyaknya berbagai 

macam pelanggaran yang telah merampas hak-hak pencipta khususnya 

permasalahan terkait pengunggahan lagu tanpa ijin pencipta tersebut. Hal ini 

dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat 

melalui pemerintah dan kepolisian terkait hak cipta, serta tidak adanya 

laporan dari pencipta, sehingga polisi tidak dapat menindaklanjuti para 

pelanggar tersebut. Jadi hak-hak yang semestinya diperoleh oleh pencipta 

masih belum dirasakan sepenuhnya oleh pencipta dengan semestinya 

terhambat, karena pencipta belum atau tidak mendaftarakan ciptaannya. 

2. 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 
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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 tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta dengan tujuan untuk menegakan hukum 

dimasyarakat. 

Namun pada kenyataanya, sanksi yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pelaksanaannya 

masih belum berjalan semestinya, yang dikarenakan tidak adanya laporan 

dari pencipta terkait pembajakan atas karyanya, sehingga pihak kepolisian 

tidak dapat memproses secara hukum dalam menindaklanjuti pelanggar-

pelanggar pembajakan lagu tersebut dengan semestinya. Selain 

penindakannya yang terhambat karena tidak adanya laporan dari pencipta, 

juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kepolisian yang merata 

diseluruh masyarakat, sehingga menimbulkan banyak pelanggaran tekait 

pembajakan lagu di media internet karena minimnya pengetahuan terkait 

hak cipta. 

Jadi kesimpulannya adalah penerapan sanksi bagi para pelaku 

pengunggah lagu tanpa ijin tersebut melalui media internet ini masih belum 

berjalan dengan semestinya, hal ini disebabkan tidak adanya laporan dari 
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pencipta kepada pihak kepolisian terkait penyalahgunaan atas karyanya, 

ketidaktahuan masyarakat terkait perbuatannya yang merupakan suatu 

pelanggaran, ketidaktahuan masyarakat terkait Undang-Undang Hak Cipta.  

Selain hal itu kesadaran dalam masyarakat dalam menghargai karya cipta 

orang lain menjadi hal penting yang dapat menurunkan tingkat pelanggaran 

dalam pembajakan lagu melalui media internet tersebut. Tidak menutup 

kemungkinan jika pelanggaran tersebut dapat berkurang dan teratasi jika 

kesadaran hukum dalam masyarakat masih terbilang rendah.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat diatas, maka terdapat saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Kepolisian dalam hal tersebut diharapkan dapat melakukan sosialisasi 

kepada seluruh masyarakat dan para pencipta secara merata tanpa terkecuali 

agar masyarakat terbekali pengetahuan akan hak cipta, dengan harapan 

masyarakat dapat menyadari jika tindakannya tersebut merupakan perbuatan 

yang melanggar hukum, serta dapat menghilangkan paradigma masyarakat 

jika perilaku pembajakan bukan hal yang sudah biasa atau sewajarnya, dan 

pencipta sendiri agar mengerti akan pentingnya mendaftarkan ciptaanya. 

Melalui semua upaya tersebut diharapkan hak-hak para pencipta dapat 

berjalan semestinya, serta tidak merugikan bagi pencipta itu sendiri, dan 

proses penindakannya berjalan dengan semestinya. 

2. Pencipta lagu untuk selalu membantu pihak kepolisian dengan melaporkan 

permasalahan terkait segala upaya terkait pembajakan terhadap karyanya 
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tersebut agar dapat diproses pihak kepolisian dengan mudah, selain itu 

untuk segera mendaftarkan semua ciptaannya agar aman serta terlindungi 

hak-hak pencipta tersebut oleh undang-undang yang berlaku, apabila 

terdapat permasalahan yang menimpa pencipta tersebut dapat menyerahkan 

bukti-bukti yang kuat dalam menyelesaikan kasus atau perkara tersebut. 

3. Produser rekaman untuk juga turut serta selalu membantu pihak kepolisian 

dengan melaporkan permasalahan terkait segala upaya pembajakan terhadap 

karya yang telah menjadi lisensinya tersebut agar dapat diproses pihak 

kepolisian dengan mudah, hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian 

dari produser dalam membantu menegakan peraturan yang ada. 

4. Bagi para pelaku untuk lebih lagi dalam menaati peraturan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta lebih lagi dalam 

menghargai karya cipta orang lain, dan meningkatkan kesadaran hukum, 

serta lebih bijak dalam memanfaatkan lagu tersebut, dengan membiasakan 

membeli lagu yang original (asli) bukan dengan membeli lagu bajakan, 

berhenti melakukan upaya mengunggah lagu pencipta tanpa adanya ijin 

pencipta dengan tujuan mengomersilkan  

 

 

 

 

 


