
Daftar pertanyaan 

 

I. Pencipta lagu 

 

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap maraknya tindakan remake/ daur 

ulang lagu saat ini yang sering kali dilakukan? 

2. Apakah menurut anda remake lagu itu diperbolehkan ? baik dengan ijin 

maupun tanpa ijin ? 

3. Remake lagu sering sekali ditemui dalam festival band di  berbagai tempat. 

Dimana dengan jelas banyak sekali remake lagu dalam festival band yang 

bisa dikatakan tidak memiliki ijin dari pencipta lagu. Bagaimana 

tanggapan anda tentang hal ini? 

4. Apakah dalam hal ini anda merasa dirugikan karena banyaknya hal seperti 

ini dan jarang sekali ada band atau mungkin dari pihak panitia festival 

band yang ijin terlebih dahulu  sebelum melakukan remake lagu ? 

5. Bagaimana menurut anda perkembangan selama ini tentang kasus remake 

lagu yang banyak dilakukan tanpa ijin, yang sesuai dengan kenyataan yang 

ada ? 

6. Apakah dalam hal ini Undang-Undang sudah mengatur tentang remake 

lagu yang sering sekali dilakukan dalam festival band ? kalau sudah 

bagaimana penerapan hukumnya selama ini menurut anda ? 

7. Apakah dalam hal ini anda sebagai pencipta lagu sudah merasa dilindungi 

oleh peraturan hukum yang ada, yang mengatur tentang larangan remake 

lagu tanpa ijin ? 

8. Saran apa yang dapat anda berikan terhadap pemerintah, terkait dengan 

perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap upaya remake lagu dalam 

festival band yang dilakukan tanpa ijin ? 

 

II. Pelaku remake lagu (peserta festival band) 

 

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap maraknya tindakan remake/ daur 

ulang lagu yang sering kali dilakukan dalam festival band? 

2. Menurut anda bagaimana peraturan yang mengatur tentang larangan 

melakukan remake lagu tanpa ijin tersebut? 



3. Menurut anda sendiri apakah remake lagu itu melanggar hukum atau tidak 

?  

4. Mengapa anda melakukan remake lagu ? 

5. Apakah dalam hal ini anda mengerti bahwa ada sanksi bagi pelaku remake 

lagu termasuk pada peserta festival band yang melakukan remake lagu 

sembarangan tanpa ijin terlebih dahulu pada pencipta lagu?  

6. Setelah mengerti sanksi yang tercantum dalam uu hak cipta tentang 

remake/daur ulang lagu ini, bagaimana tanggapan anda tentang sanksi dari 

remake lagu itu sendiri? 

7. Apakah dalam hal ini kalian merasa dirugikan karena sebenarnya 

melakukan remake lagu tidak bisa sembarangan dan harus memiliki ijin 

terlebih dahulu kepada pencipta lagu? 

 

III. KCI 

 

1. Bagaimana pendapat anda tentang remake lagu yang marak sekali 

dilakukan dalam konser-konser terutama dalam festival band yang ada, 

yang kebanyakan mereka melakukan hal itu tanpa mengantongi ijin dari 

pencipta lagu? 

2. Apakah menurut anda remake lagu itu diperbolehkan (baik dengan ijin, 

maupun tanpa ijin)?  

3. Bagaimana perlindungan hukum untuk pencipta lagu dalam hal remake 

lagu  yang dilakukan tanpa ijin ini? Apakah uu yang ada sudah 

memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu sebagaimana 

mestinya? 

4. Sanksi apa yang seharusnya didapatkan oleh  pelaku remake lagu ini?yang 

sesuai dengan undang-undang hak cipta yang berlaku! 

5. Bagaimana korelasi/ keterkaitan remake lagu dengan undang-undang hak 

cipta yang berlaku saat ini dalam melindungi karya cipta yang ada? 

6. Dan selama ini hal-hal apa saja yang sudah YKCI lakukan dalam 

meminimalisir hal-hal seperti ini dimana sudah diketahui jelas bahwa 

perbuatan remake lagu tanpa ijin ini melanggar hukum dan tidak sesuai 

dengan undang-undang hak cipta? 

7. Apa saran dari YKCI untuk peristiwa remake lagu dalam festival band 

yang dilakukan tanpa ijin? 



8. Dan Saran apa yang dapat YKCI berikan terhadap pemerintah maupun 

terhadap pihak-pihak penyelanggara festival terkait dengan perlindungan 

hukum bagi pencipta lagu terhadap upaya remake lagu dalam festival band 

yang dilakukan tanpa ijin? 

 

IV. Kepolisian   

1. Selama ini pernahkah ada kasus tentang remake/ daur ulang lagu yang 

sampai ke kepolisian?kalau ada, ada berapa kasus seperti itu?  Berapa 

masalah yang sudah terselesaikan? Berapa yang masih dalam proses? Dan 

berapa yang tertunda? 

2. Apa hukuman atau sanksi yang biasanya dikenakan oleh pihak kepolisian 

untuk masalah-masalah seperti ini (remake/daur ulang)?  

3. Berbicara mengenai peraturan perUU yg berlaku (uu hak cipta) disebutkan 

dalam pasal 72 ayat (2) bahwa pelanggaran terhadp hak cipta seseorang 

dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan /atau denda paling 

banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Menurut anda, 

apakah peraturan dalam uu hak cipta tersebut telah berjalan sebagaimana 

mestinya? 

4. Bagaimana pendapat pihak kepolisian tentang hal-hal seperti remake lagu 

tanpa ijin seperti ini yang marak dilakukan dalam festival band? 

5. Apa saran dari pihak kepolisian untuk hal seperti ini? 
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