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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1.  Latar Belakang 

Istilah hak cipta di Indonesia diusulkan pertama kalinya pada Kongres 

Kebudayaan di Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang 

yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu 

sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts. Kata 

Auteurs juga dipakai sebagai judul dari Undang-Undang perlindungan hak cipta 

di jaman penjajahan Belanda, yaitu Auteurswet yang berlaku di Indonesia mulai 

tahun 1912 sampai dengan 1982.1  

Istilah hak pengarang dianggap terlalu sempit artinya sehingga seolah-olah 

yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, 

yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Selanjutnya istilah hak 

cipta dianggap lebih luas, yang mencakup tidak hanya karangan tapi juga 

lukisan, film, drama, tarian, musik, dan sebagainya. Saat ini batasan pengertian 

tentang Hak Cipta diberikan di pasal 1 (1) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta.  

Menurut pasal 1 (1) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, “Hak cipta 

adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi 

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”.  

                                                 
1 Sumber: http://www.kongresbud.budpar.go.id/masyarakat_indonesia.htm. Diakses: Agustus, 26 2007.  
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Sebagai perbandingan, juga ada beberapa pengertian hak cipta menurut 

Auteurswet 1912, Universal Copyright Convention dan Berne Convention for the 

Protection of Literary and Artistic Works (untuk selanjutnya disebut sebagai 

Berne Convention).  Auteurswet 1912 artikel 1 menyebutkan, “Copyright is the 

exclusive right of the author of a literary, scientific or artistic work or his 

successors in title to communicate that work to the public and to reproduce it, 

subject to the limitations laid down by law.2   

Kemudian Universal Copyright Convention (disingkat UCC) artikel IVbis ayat 

1 menyatakan, “The rights referred to in Article I shall include the basic rights 

ensuring the author's economic interests, including the exclusive right to 

authorize reproduction by any means, public performance and broadcasting. 

Article V1: The rights referred to in Article I shall include the exclusive right of the 

author to make, publish and authorize the making and publication of translations 

of works protected under this Convention”.3 Adapun pasal V ayat 1 UCC 

menyebutkan bahwa hak eksklusif pencipta termasuk atas terjemahan karya-

karyanya yang dilindungi oleh UCC.  

Berne Convention mengkategorikan hak cipta dalam dua hak yaitu hak moral 

(artikel VIbis Berne Convention) dan hak eksklusif yang merupakan hak-hak 

ekonomi pencipta, seperti hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, 

hak untuk menyiarkan, hak untuk mengadaptasi karya-karyanya.  

                                                 
2
 Terjemahan Copyright Act (Auteurswet) 1912 Article 1: Hak cipta merupakan hak eksklusif pengarang sebuah 
karya tulis, ilmu pengetahuan atau karya artistik, dan keturunan pengarang tersebut untuk menyampaikan 
karya tersebut kepada masyarakat umum dan untuk memperbanyaknya, dengan memperhatikan batasan-
batasan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Dikutip dari Institute for Information Law, Faculty of Law, 
University of Amsterdam, Sumber: http://www.ivir.nl/legislation/nl/ copyrightact.html. Diakses Juni, 13 2007. 

 
3 Terjemahan Universal Copyright Convention Article IVbis1: “Hak yang disebut di artikel I diatas (hak cipta) 
harus mencakup hak dasar yang menjamin kepentingan ekonomi pencipta termasuk hak eksklusif (exclusive 
rights) pencipta untuk mengizinkan perbanyakan, pertunjukkan ke publik dan penyiaran karyanya”. Sumber: 

http://www.unesco.org/culture/laws/copyright/html_eng/page1.shtml. Diakses: Juni, 13 2007. 
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Adanya batasan pengertian Hak Cipta yang diberikan oleh UU No. 19 tahun 

2002 tentang Hak Cipta, Auteurswet, Universal Copyright Convention dan Berne 

Convention, maka dapat disimpulkan bahwa semuanya memberikan pengertian 

yang hampir sama. 

Pada hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta, terdapat hak untuk 

memberikan ijin atau lisensi bagi pihak ketiga Pengguna (Users) Komersial untuk 

dapat ikut menggunakan, mengumumkan atau memperbanyak karya cipta yang 

dilindungi hak cipta. Pemberian ijin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak 

cipta (pemberi kuasa) kepada users pada umumnya disertai kompensasi yang 

harus dibayar oleh pengguna komersial pada pemilik atau pemegang hak cipta.  

Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan Royalti.  

Pada karya musik atau lagu, pemberian lisensi dari pemilik atau pemegang 

hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut kepada pihak ketiga pada 

umumnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Lisensi. Perjanjian Lisensi ini 

berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta 

(pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal 

atas hasil ciptaan mereka. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu hak 

untuk pengumuman lagu (Performing Right) dan hak untuk menggandakan lagu 

(Mechanical Right).4  Hak untuk pengumuman lagu (Performing Right) antara lain 

berupa hak untuk memainkan lagu secara langsung (live), memutar rekaman 

lagu, menyiarkan rekaman lagu (untuk kegiatan komersial). Selanjutnya hak 

untuk menggandakan lagu (Mechanical Right) dapat berupa hak untuk 

                                                 
4
 Pasal 2 (1) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis 
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”.   



And
ik

a 
W

ija
ya

. D
O

 N
O

T 
CO

PY

 

 

4

memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanis dan dialihkan dalam bentuk 

pita kaset, piringan hitam, digital, serta memperbanyak lagu dalam rekaman film.  

Banyaknya pengguna lagu-lagu dan tersebarnya tempat para users tersebut, 

menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu 

tersebut sangat kesulitan untuk menarik satu persatu royalti yang dipergunakan 

para pemilik usaha atau users yang memainkan lagu-lagu mereka. Demikan pula 

sebaliknya, para users kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang 

mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta 

(pemberi kuasa). Selanjutnya untuk menjembatani itu semua di Indonesia 

dibentuklah suatu lembaga yang diberi nama Yayasan Karya Cipta Indonesia 

atau disingkat KCI pada Januari tahun 1991, yang bertugas untuk mengelola 

pemungutan royalti karya musik baik bagi musisi Indonesia maupun musisi yang 

berasal dari luar negeri.5  Ketika melaksanakan tugasnya memungut royalti untuk 

karya musik dan lagu Indonesia, KCI berlandaskan pada UU Hak Cipta yang 

berlaku serta perjanjian pemberian kuasa yang diberikan pemilik atau pemegang 

hak cipta (pemberi kuasa) pada KCI.6 Selanjutnya kewenangan hukum KCI 

dalam hal pemungutan royalti bagi karya musik dan lagu asing di Indonesia, KCI 

mendasarkan kewenangannya pada perjanjian Reciprocal yaitu perjanjian timbal-

balik yang dibuat antara KCI dengan lembaga-lembaga Collecting Society di 

seluruh dunia yang sama-sama menjadi anggota CISAC (International 

Confederation of Societies of Authors and Composers).7 Selama ini perlindungan 

hukum bagi karya musik dan rekaman suara asing di dalam kerangka hukum hak 

                                                 
5
 KCI merupakan lembaga karya cipta musik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No.42 tertanggal 12 Juni 

1990, dengan berazaskan Pancasila dan UUD 1945. 

 
6 Pasal 45 UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta: Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada 

pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2. 

 
7
 Yayasan Karya Cipta Indonesia. Sumber: http://www.kci.or.id/. Diakses: April, 04. 2007. 
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cipta di Indonesia, juga didasarkan pada perjanjian resiprocal (timbal balik) 

secara bilateral maupun multirateral antara Pemerintah RI dan Amerika Serikat,8 

RI dan United Kingdom,9 RI dan Australia,10 serta pertukaran surat persetujuan 

perlindungan hak cipta bagi karya rekaman suara antara Indonesia dengan 

masyarakat Eropa.11 

KCI bekerja mengumpulkan royalti dari users dan menyalurkan royalti 

tersebut kepada pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa), dalam hal ini 

KCI bertindak sebagai organisasi pemberi kuasa dalam memberi izin kepada 

pengguna untuk menggunakan lagu yang dikelola oleh KCI. Jenis musik yang 

terdaftar dalam KCI meliputi semua jenis lagu, hingga jinggle iklan.12   

Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 memang tidak mengatur 

mengenai lisensi hak cipta secara khusus, oleh karena itu dalam 

pelaksanaannya, pemungutan royalti oleh KCI tidak selalu berjalan lancar 

sebagaimana yang diharapkan, sebab ada saja para pengguna (users) komersial  

yang menolak membayar royalti. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis 

ingin mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan hukum KCI sebagai lembaga 

publik yang mengelola royalti untuk karya musik di Indonesia. Selanjutnya 

penelitian penulis akan dituangkan dalam tesis dengan judul KEWENANGAN 

                                                 
8
 Keputusan Presiden No.25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara 
Republik Indonesia-Amerika Serikat. 

 
9
 Keputusan Presiden No.56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara 
Republik Indonesia-Inggris. 

 
10
 Keputusan Presiden No.38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara 

Republik Indonesia-Australia. 
 

11
 Keputusan Presiden No.17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan  Masyarakat 

Eropa mengenai Pemberian Perlindungan Hukum secara Timbal Balik (reciprocal) terhadap Hak Cipta atas 
Karya Rekaman Suara (Sound Recordings). Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat yang 
ditandatangani dan dipertukarkan (exchange of letters) di Brussel, Belgia, pada tanggal 27 April 1988 oleh 
Kepala Perwakilan RI untuk Masyarakat Eropa dan Anggota Komisi Masyarakat Eropa untuk bidang 
Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan.  

 
12
  Komentar Rinto Harahap. Perangi Pelanggar Hak Cipta, Harian Umum Pikiran Rakyat, 12 Agustus 2004.  
hal.3.   
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HUKUM YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI) DALAM 

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA MUSIK INDONESIA DI 

INDONESIA. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil beberapa 

permasalahan yang terkait dengan kewenangan hukum Yayasan Karya Cipta 

Indonesia (KCI) terhadap perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia 

di Indonesia, yaitu  dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam 

perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia di Indonesia, bagi 

kepentingan para pemilik atau pemegang hak cipta karya musik Indonesia?  

2. Apa kendala yang dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), dalam 

melakukan pemungutan royalti dari para pengguna (users) komersial di 

Indonesia dan bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

   1.   Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan 

penelitian tersebut, yakni sebagai berikut: 

1. Mengkaji dan memahami tentang kewenangan hukum Yayasan Karya Cipta 

Indonesia (KCI) dalam perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia 

di Indonesia. 

2. Mengkaji dan mengetahui permasalahan yang dihadapi KCI, ketika 

melakukan pemungutan royalti dari para users komersial di Indonesia serta 

mencari solusi atas permasalahan tersebut. 
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2.   Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan-tujuan penelitian yang dimaksud dapat tercapai, maka 

penelitian tesis ini akan membawa manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis dan Akademis 

Penelitian tesis ini dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum hak 

atas kekayaan intelektual pada khususnya, tentang kewenangan hukum 

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) terhadap perlindungan hukum hak 

cipta karya musik Indonesia di Indonesia,  bagi kepentingan para pemilik atau 

pemegang hak cipta karya musik Indonesia.  

2.   Manfaat Pragmatis 

a.   Bagi Penulis 

Menambah wawasan intelektual, kemampuan penalaran serta 

kemampuan pemahaman penulis tentang hak atas kekayaan intelektual 

khususnya yang berkaitan dengan tentang kewenangan hukum Yayasan 

Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam perlindungan hukum hak cipta karya 

musik Indonesia di Indonesia, bagi kepentingan para pemilik atau 

pemegang hak cipta karya musik Indonesia.  

      b. Bagi Mahasiswa 

Menambah bahan pengetahuan untuk meningkatkan cakrawala berpikir 

tentang hak atas kekayaan intelektual, terutama tentang kewenangan 

hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam perlindungan hukum 

hak cipta karya musik Indonesia di Indonesia, bagi kepentingan para 

pemilik atau pemegang hak cipta karya musik Indonesia.  

c.   Bagi Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) 
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Bahan rekomendasi dalam meningkatkan kinerja KCI dalam mengelola 

royalti dengan tetap memperhatikan faktor penghambat di lapangan dan 

untuk menguatkan kewenangan hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia 

(KCI) dalam perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia di 

Indonesia. 

d.  Bagi Musisi  

Musisi yang berperan sebagai pencipta musik diharapkan penelitian tesis 

ini dapat menjadi masukan, mengingat tujuan dalam penelitian tesis ini 

adalah untuk mengkaji dan memahami Yayasan Karya Cipta Indonesia 

(KCI) dalam perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia di 

Indonesia. Selanjutnya kedepan diharapkan para musisi selaku pemilik 

dan pemegang atas hak cipta karya musiknya mengetahui ruang lingkup 

hak ekonomi yang dimilikinya.  

e.  Bagi Masyarakat 

Masyarakat yang berperan sebagai individu ataupun sebagai pengguna 

(users) komersial, diharapkan dengan penelitian tesis ini dapat 

menambah pengetahuan masyarakat tentang kewenangan hukum 

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam perlindungan hukum hak 

cipta karya musik Indonesia di Indonesia. Selanjutnya bagi masyarakat 

yang berperan sebagai individu ataupun sebagai pengguna (users) 

komersial dapat lebih menghargai hak cipta khususnya hasil karya cipta 

dalam bentuk musik dan jika mereka ingin menikmati karya musik sudah 

sepantasnyalah para users tersebut memberikan kompensasi berupa 

pemberian royalti bagi para pencipta musik dan pemegang hak cipta, 
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melalui KCI yaitu yayasan yang menjembatani antara users dengan 

pemilik dan pemegang hak cipta (pemberi kuasa). 

      f.   Bagi Pemerintah 

Selaku regulator, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pengetahuan terhadap pemerintah sebagai pengambil 

kebijakan agar terus dilakukan penyempurnaan di bidang hukum hak atas 

kekayaan intelektual khususnya dalam lingkup perlindungan hukum hak 

cipta, yang berkaitan dengan kewenangan hukum Yayasan Karya Cipta 

Indonesia (KCI) dalam perlindungan hak cipta karya musik Indonesia di 

Indonesia.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Tinjauan Umum tentang Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) 

2.1.1.   Sejarah Terbentuknya Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) 

Pada tahun 1986, pasar industri rekaman sudah tidak menguntungkan bagi 

para pencipta musik di Indonesia. Tidak satupun pendapatan keuntungan 

diterima oleh para pelaku industri rekaman (khususnya dalam hal perlindungan 

hukum). Berangkat dari kejadian tersebut salah satu pencipta lagu di Indonesia 

yaitu Rinto Harahap mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat 

dalam membentuk organisasi yang menaungi para pencipta dan pekerja musik, 

maka terbentuklah Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Adapun pengakuan 

Pemerintah terhadap KCI sebagai Collecting Society secara tidak langsung 

terlihat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Hak Cipta, 

Paten dan Merek dengan KCI  tentang : "Hak Cipta" pada tanggal 23 September 

1998, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal HKI Departemen Kehakiman 

RI (S. Kayatmo) dan Ketua KCI (Rinto Harahap).13 KCI merupakan lembaga 

karya cipta musik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No.42 tertanggal 12 

Juni 1990, dengan berazaskan Pancasila dan UUD 1945.14  Adapun maksud dan 

tujuan yayasan ini, ialah:15  

a) Mengurus kepentingan para Pencipta Indonesia yang hak ciptanya 
dikuasakan kepada yayasan, terutama dalam rangka pemungutan royalti 
bagi pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan 
penggunaan yang bersifat komersial baik di dalam maupun di luar negeri; 

                                                 
13
 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia., Sumber: 

http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi., Diakses: Agustus, 24 2007. 
 
14
 Yayasan Karya Cipta Indonesia. The Esthablihsment of YKCI. Sumber: http://www.kci.or.id. Diakses: April 04 
2007. 

 
15
   Salinan akte pendirian Yayasan Karya Cipta Indonesia., No.42 Tanggal 12 Juni 1990.   
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b) Mewakili kepentingan para pencipta luar negeri, terutama dalam rangka 
pemungutan royalti atas pemakaian hak cipta asing oleh orang lain untuk 
kepentingan penggunaan yang bersifat komersial di wilayah Indonesia; 

c) Mewakili dalam mempertahankan dan melindungi kepentingan para 
pencipta atas pelanggaran hak ciptanya; 

d) Meningkatkan kreatifitas para pencipta melalui pendidikan, pembinaan 
dan pengembangan, serta kemampuan pengetahuan dalam bidang 
musik. 

 

Kemudian selanjutnya, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan 

Karya Cipta Indonesia (KCI) menjalankan usaha-usahanya sebagai berikut:16 

a) Melaksanakan administrasi bersama (collective administration) atas 
pemakaian hak cipta dari para pencipta pada umumnya, pencipta musik 
pada khususnya baik ciptaan Indonesia maupun Asing; 

b) Melakukan pemungutan royalti atas pemakaian hak cipta untuk 
kepentingan komersil baik berupa pertunjukan maupun penyiaran 
(performing right) dan penggandaan melalui media maupun alat mekanik 
(mechanical right); 

c) Mendistribusikan pungutan royalti tersebut kepada yang berhak 
(pencipta) setelah dipotong biaya administrasi; 

d) Berperan serta secara aktif di dalam kegiatan pendidikan, pembinaan dan 
pengembangan dalam rangka peningkatan kreatifitas, serta kemampuan 
para pencipta Indonesia.             

 

Tugas dari KCI adalah mengumpulkan royalti untuk para pemilik atau 

pemegang hak cipta (pemberi kuasa) dari users dan mendistribusikannya 

kembali kepada pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) tersebut.  

Beberapa tokoh-tokoh penting yang memiliki peranan penting sehingga 

terbentuknya KCI diantaranya Walter Simanjuntak yang pada saat itu menjabat 

sebagai Direktur Jenderal Hak Cipta, kemudian sejumlah musisi senior seperti 

Rinto Harahap, Enteng Tanamal, T.B. Sadikin Zuchra, Paul Hutabarat, A. 

Riyanto, Candra Darusman, Dimas Wahab, Titik Puspa, dan Guruh Soekarno 

Putra.17   

                                                 
16
 Ibid. 

17
 Ibid. 
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KCI diberi kuasa oleh para pencipta untuk menghimpun dan membagikan 

royalti hak cipta bagi para pencipta lagu, lirik dan para penerbit musik. Sampai 

saat ini KCI mewakili lebih dari 2.450 pencipta Indonesia dan 10 juta Pencipta 

lagu Internasional yang mewakili semua jenis musik. Hal ini dimungkinkan 

dengan adanya perjanjian kerja sama resiprokal yang dirintis sejak januari 1991 

dengan lembaga Pencipta di Belanda yang bernama BUMA STEMRA.18  

Sebelum KCI dibentuk oleh para pencipta lagu, posisi para pencipta lagu di 

Indonesia mengalami masa-masa yang sangat sulit dalam memperjuangkan hak-

hak ekonomi khususnya hak mengumumkan lagu. Tidak jarang kita mendengar 

pendapat-pendapat miring yang mengecilkan keberadaan para pencipta lagu 

yang identik dengan mimpi-mimpi dan kemiskinan. Namun sayangnya memang 

hal itulah bagian dari kenyataan serta keseharian yang dihadapi oleh sebagian 

besar pencipta lagu yang ada di Indonesia.  

Adapun sebagai contoh kondisi serupa juga dialami oleh salah satu pencipta 

lagu senior yaitu Bapak Gesang, dengan lagunya “Bengawan Solo”, yang kita 

ketahui bersama betapa populernya lagu tersebut di Negara Sakura atau 

Jepang. Sebelum adanya KCI, lembaga kolektif manajemen di Jepang yang 

bernama JASRAC (Japan Society Reproduction of Authors and Composer) juga 

mengalami kesulitan dalam menyerahkan hak ekonomi kepada Bapak Gesang, 

dengan alasan bahwa beliau tidak terdaftar dalam kolektif manajemen manapun 

di dunia saat itu. Setelah Bapak Gesang menjadi pemberi kuasa KCI, sekarang 

secara rutin setiap tahun beliau bisa memperoleh hak ekonomi-nya sebagai 

bentuk penghargaan dari negara-negara sahabat terutama Jepang. Realita lain 

yang perlu diketahui adalah bagaimana Alm. Bapak Ismail Marzuki yang tidak 

                                                 
18
 Yayasan Karya Cipta Indonesia. The Esthablihsment of YKCI. Sumber: http://www.kci.or.id.  Diakses: April, 
04 2007. 
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lain adalah Pahlawan Nasional Indonesia dan karya cipta lagunya akan selalu di 

kenang selama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri dan saat ini 

setelah KCI berdiri almarhum dan keluarganya mendapat penghidupan yang 

layak, dimana almarhum pada saat ini mendapat royalti sebesar kurang lebih 

Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pertahunnya melalui KCI.19  

Setelah pencipta diberikan perlindungan hukum secara eksklusif dan 

langsung oleh negara melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moralnya maka para pencipta lagu 

memiliki Hak Perdata untuk memberikan ijin bagi para pihak pengguna komersial 

yang bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial 

dan atas pemberian ijin tersebut para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti.  

Hal inilah yang melatar belakangi pendirian KCI untuk mempermudah dan 

membantu para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) itu sendiri 

dalam mengelola Hak Ekonomi mereka khususnya hak pengumuman lagu 

(Performing Right) atas karya ciptanya. 

Cukup sulit apabila para pencipta lagu harus mendatangi satu persatu para 

pengguna karya ciptanya untuk meminta royalti dan sebaliknya betapa repotnya 

para pengusaha atau pengguna karya cipta lagu apabila harus mengurus  izin  

dari  kurang  lebih 2.450  para  pencipta  lagu  lokal. Bahwa keberadaan KCI 

jelas merupakan perwujudan dari keinginan para pencipta dalam 

memperjuangkan hak-haknya yang juga bertujuan untuk membantu para 

pencipta lagu, pelaku usaha dan para pengguna karya cipta lagu, dimana pada 

akhirnya dapat mengembangkan daya kreasi seni dan perkembangan industri 

yang menggunakan karya cipta lagu sebagai komponen lagu pendukungnya.  

                                                 
19
 Ibid. 
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Mewujudkan peningkatan taraf hidup pencipta lagu maupun jaminan bagi 

masa depan mereka saat ini, KCI telah mengupayakan langkah-langkah yang 

terkait dengan perbaikan nasib para pencipta dengan salah satunya 

menyediakan asuransi kesehatan bagi seluruh anggotanya. Bila dibandingkan 

dengan Negara Singapura dan Malaysia, perkembangan sistem perlindungan 

bagi para pencipta lagu di Indonesia masih tertinggal sangat jauh, baik dari segi 

penghormatan terhadap karya cipta lagu, maupun jumlah penghimpunan dan 

atau pengumpulan royaltinya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah royalti yang dapat 

dihimpun dan atau dikumpulkan oleh kedua Negara tetangga tersebut kurang 

lebih 100 (seratus) milyar setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan KCI yang 

setiap tahunnya baru dapat mengumpulkan royalti lebih kurang sebesar Rp. 10M 

(sepuluh milyar rupiah).20   

2.1.2.   Hubungan Hukum antara KCI dengan Para Anggota  

Pada dasarnya tidak ada kewajiban dalam Undang-Undang yang 

mengharuskan para pencipta lagu untuk bergabung ke KCI. Namun, alangkah 

baiknya untuk mempermudah para pekerja seni itu menuntut hak royaltinya 

maka disarankan hendaknya para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi 

kuasa) tidak melakukan pemungutan royalti tersebut dengan sendiri-sendiri 

melainkan bergabung dengan lembaga collecting society seperti KCI. Hal ini 

dimaksudkan untuk lebih mengefisiensikan waktu dan tenaga dari para pemilik 

atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) tersebut.       

Ruang lingkup dalam sistem keanggotaan KCI menggunakan sistem 

personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan, sehingga 

hubungan hukum antara pencipta dengan KCI, yang terjadi adalah bersifat 

                                                 
20
 Wawacara dengan Pak Heru C. Triotomo. Manager Licensing KCI.  Tanggal: 28 Apri 2007. 
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keperdataan, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.21 Pada 

saat para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) telah memberikan 

kuasa kepada KCI untuk menarik royalti, maka para pemilik atau pemegang hak 

cipta (pemberi kuasa) tidak diperkenankan berhubungan dengan lembaga 

sejenis lainnya untuk menarik royaltinya. Hal ini dimaksudkan agar dalam 

melaksanakan tugasnya KCI menghindari terjadinya pemungutan ganda ke satu 

tempat oleh dua lembaga  collecting society  atas  suatu  ciptaan  yang  sama, 

sehingga sudah pasti KCI tidak akan memungut royalti dari pemilik atau 

pemegang hak cipta (pemberi kuasa)  yang bukan merupakan anggota KCI. 

KCI bukan merupakan lembaga yang mencari keuntungan, setelah KCI 

menerima royalti tersebut dari users maka royalti yang didapat tersebut 

didistribusikan pada pihak yang bersangkutan yaitu pemilik atau pemegang hak 

cipta (pemberi kuasa) baik dalam maupun luar negeri yang sudah memberikan 

kuasa kepada KCI, sesuai dengan pasal 45 ayat 4 UU No.19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta.22 Royalti pemilik atau pemegang hak cipta Indonesia 

dibagikan secara langsung kepada yang bersangkutan, sedangkan royalti pemilik 

atau pemegang hak cipta asing ditransfer malalui organisasi sejenis di bawah 

naungan CISAC (The International Confederation of Societies of Authors and 

Composer) dan BIEM (International Bureau of Mechanical Reproduction Right).  

Sebaliknya, KCI memastikan pemilik atau pemegang hak cipta Indonesia yang 

dikelola KCI, memperoleh royalti jika karya ciptaannya dipergunakan di luar 

negeri. Royalti dikumpulkan dan ditransfer oleh Sister Societies (collecting 

                                                 
21
 Buku III KUH Perdata, Pasal 1338 ayat 1: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.  

 
22
 Pasal 45 (4) UU No.19/2002 tentang Hak Cipta: “Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang 
Hak  Cipta oleh Penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan  berpedaman 
pada organisasi profesi”. 
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society sejenis) di seluruh dunia untuk kemudian diberikan kepada yang 

bersangkutan melalui KCI.     

Selama KCI menjalankan aktifitasnya ada lembaga lain yang mengawasi 

serta mengaudit kegiatan KCI, lembaga itu adalah KPMG yaitu lembaga akuntan 

independen internasional publik yang ada dilebih 80 negara di dunia. Lembaga 

ini berhak meminta bukti laporan audit yang didapat KCI untuk setiap komposer 

yang terdaftar di YKCI.   

Pada uraian diatas, bahwa pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) 

memberikan kuasa tertulis kepada KCI dan atas nama mereka KCI kemudian 

memberikan izin kepada semua pihak yang ingin menggunakan lagu (untuk 

kepentingan komersial), khususnya untuk kegiatan mengumumkan dan 

menggandakan (walaupun dalam jumlah terbatas). Jika ingin memperoleh izin 

KCI, para users terlebih dahulu membayar royalti untuk penggunaan 1 (satu) 

tahun dimuka dan setelah membayar kemudian KCI menerbitkan SERTIFIKAT 

LISENSI PENGGUNAAN MUSIK (SLPM) yang memperbolehkan users untuk 

menggunakan lagu apa saja dalam kegiatan usahanya dan membebaskan users 

dari segala macam tuntutan/gugatan dari pemilik atau pemegang hak cipta 

(pemberi kuasa) yang tergabung dalam YKCI.  

Setiap tahun di bulan juni/juli, KCI mendistribusikan royalti kepada pencipta 

lagu yang lagunya digunakan selama kurun waktu pemantauan bulan Januari 

hingga Desember tahun sebelumnya.23  Para users yang wajib meminta izin dan 

membayar royalti adalah mereka yang memperdengarkan lagu-lagu dan 

mempertunjukan lagu pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial, termasuk 

pihak-pihak yang menggunakan lagu seperti: Radio, Televisi, Perusahaan 

                                                 
23
 Asian Law Group Pty Ltd.,2006. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. PT. Alumni  Bandung, 2006. 
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Penerbangan, Hotel, Karaoke, Restoran, Pusat Perbelanjaan (Mall) dan lain 

sebagainya, maka tempat seperti ini ketika memperdengarkan lagu kepada 

konsumen atau pengunjung perlu izin KCI atas pengumuman lagu tersebut dan 

KCI memberikan SLPM (Sertifikat Lisensi Penggunaan Musik) dari daftar lagu 

yang diperdengarkan. 

Pembayaran royalti merupakan bagian konsekuensi dari menggunakan 

jasa/karya orang lain sebab dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah 

satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha atau komersial.  Alasan inilah yang 

mendasari kewajiban uses membayar royalti, sebab lagu adalah suatu karya 

intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum dan untuk itu jika pihak 

lain ingin menggunakannya sudah sepatutnya meminta izin kepada pemilik atau 

pemegang hak cipta.  

 

2.2.  Tinjauan Umum tentang Kegiatan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) 

2.2.1. Latar Belakang Kewajiban Pemilik Tempat Usaha Membayar Royalti 

Atas Penggunaan Musik Pada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). 

Hadirnya para musisi dan pencipta lagu setiap tahunnya tentu membawa hal 

yang menggembirakan dan ini menandakan bahwa konsumen penikmat musik di 

Indonesia sangat antusias dengan hadirnya musik di tengah masyarakat, hal 

tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa industri musik di 

Indonesia berkembang pesat.   

 Musik dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memasarkan barang 

maupun jasa yang dijual, sehingga secara tidak langsung menarik calon 

pembeli/pelanggan. Para pemilik tempat usaha yang sudah sukses tentunya 

sependapat dengan hal tersebut, bahwa musik merupakan salah satu unsur 

yang dapat membantu untuk lebih menonjolkan gaya serta suasana ruang 
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pertokoan, restoran, salon, perkantoran dan lain sebagainya. Lebih dari itu 

bahwa musik dapat mempengaruhi cara user menentukan pelanggannya, 

menarik pelanggannya, mempengaruhi perilaku pelanggannya, menghibur para 

karyawan sehingga meningkatkan pendapatan usahanya.24  

Apabila musik dapat mempengaruhi perilaku para penikmat musik, berarti 

musik sudah dapat mempengaruhi berapa lama mereka (konsumen) merasa 

nyaman berada di tempat tersebut untuk menikmati makanan dan minuman 

sehingga secara tidak langsung menambah keuntungan dari restoran, hotel dan 

pusat perbelanjaan tersebut. Jika musik sudah menjadi bagian dari konsep 

pemasaran di suatu tempat, maka sudah barang tentu hal ini dapat dijadikan 

tolak-ukur dalam menentukan jumlah besaran tarif royalti yang harus dibayar 

oleh pemilik tempat usaha tersebut kepada KCI. 

Terdapat hal penting yang harus diketahui bahwa dengan hadirnya musik di 

tempat usaha tersebut tentunya tidak lepas dari kepiawaian pemilik tempat 

usaha dalam menyeleraskannya secara baik dan benar, tanpa melupakan unsur 

pemasaran lainnya, agar dapat benar-benar menghasilkan penjualan. Begitu 

pemilik tempat usaha sudah menentukan jenis/gaya musik apa yang ingin 

digunakan dalam menunjang tempat usahanya, maka disinilah mulai terlihat 

peran dari KCI untuk dapat membantu pemilik tempat usaha tersebut dalam 

memberi ijin penggunaan musik, sebab KCI merupakan lembaga yang mewakili 

para pencipta lagu dan penerbit musik dalam menyediakan daftar lagu-

lagu/musik yang dilindungi oleh hak cipta dari berbagai penjuru dunia.  

Walaupun pemilik tempat usaha tersebut sudah membeli CD atau kaset 

original dari pencipta/musisi tersebut untuk menunjang kenyamanan tempat 

                                                 
24
  Introduksi KCI Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia. Hal.2 Tanpa Tahun. 
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usahanya, bukan berarti si pemilik tempat usaha sudah membayar royalti sebab 

untuk batasan dari pembelian CD dan kaset tersebut hanya sebatas untuk 

diperdengarkan sendiri dan bukan sebagai konsumsi publik.  

Ijin dari pemilik hak cipta harus terlebih dahulu diperoleh jika suatu ciptaan 

musik akan digunakan untuk diumumkan, diperdengarkan dihadapan umum, 

disampaikan melalui radio, televisi, film, CD, serta pertunjukan hidup oleh para 

artis atau dengan cara-cara lainnya. KCI bertindak selaku lembaga penghimpun 

hak cipta mewakili mayoritas luas para pencipta lagu, penulis lirik dan para 

penerbit musik, untuk memberi ijin terhadap penggunaan ciptaan musik mereka. 

Lisensi dimaksud merupakan ijin yang diberikan KCI selaku pengelola hak 

ekonomi para pencipta Indonesia maupun mancanegara untuk 

mengumumkan/mentabulasikan karya-karya musik yang telah digunakan oleh 

para pengguna musik dan membagikan perolehan royaltinya kepada para 

Pemilik atau Pemegang Hak Cipta (pemberi kuasa) yang berhak.  

Jadi hal inilah yang melatarbelakangi kewajiban para pemilik tempat usaha 

untuk membayar royalti pada para pencipta melalui KCI, sebab loyalitas 

profesionalisme tempat usaha tersebut dilihat dari sejauh mana kepatuhan dari 

pemilik tempat usaha dalam menaati kewajiban hukum. Sangat jelas bahwa 

fungsi KCI disini sebagai lembaga untuk menjembatani para pemilik atau 

pemegang hak cipta (pemberi kuasa) dan users untuk mempermudah 

memperoleh pengurusan perijinan penggunaan karya musik. 
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2.3.  Hubungan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dengan Lembaga 

Internasional.  

2.3.1. Sejarah Hubungan Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan The 

International Confederation of Societies of Authors and Composer 

(CISAC). 

KCI merupakan anggota dari CISAC (Organisasi Induk Performing Right Se-

Dunia): The International Confederation of Societies of Authors and Composers 

yang beranggotakan lebih dari 114 negara.  Hal ini membuat karya cipta lagu 

milik para pencipta lagu Indonesia anggota KCI juga terdaftar di 114 negara 

anggota CISAC (The International Confederation of Societies of Authors and 

Composers) tersebut serta mendapatkan pengakuan maupun penghargaan atas 

karya ciptanya dalam bentuk royalti. Berdasarkan hal tersebut berarti dalam 

skala internasional, status dan kedudukan KCI telah diakui sebagai satu-satunya 

lembaga di Indonesia yang mewakili para pencipta lagu di Indonesia, sekaligus 

dipercaya oleh pencipta lagu asing.  

Seluruh collecting society di negara-negara yang terdaftar dalam CISAC (The 

International Confederation of Societies of Authors and Composers) tersebut, 

bentuk dan status hukumnya adalah bersifat Independen seperti MACP 

(Malaysia Authors and Composer Performing Right)  di Malaysia, COMPASS di 

Singapura, JASRAC (Japan Society Reproduction of Authors and Composer) di 

Jepang, PRS di Inggris, BUMA di Belanda, ASCAP di Amerika Serikat, dan 

sebagainya. Selain itu kedudukan collecting society di Indonesia juga diatur 

dalam persetujuan multilateral di bidang ekonomi dan perdagangan maupun 

dalam persetujuan bilateral yang diikuti oleh Indonesia, misalnya:25 

a) WTO Agreements melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994. 

                                                 
25
  Yayasan Karya Cipta Indonesia. Pers Release Kiprah Pencipta Lagu Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya. 
Sumber: http://www.kci.or.id/news4.html. Diakses April 04, 2007. 

 



And
ik

a 
W

ija
ya

. D
O

 N
O

T 
CO

PY

 

 

21 

b) TRIPs (Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights) Agreement. 
c) Bern Convnetion For The Protection of Literary and Artistic melalui 

Keputusan Presiden No.18 tahun 1997. 
d) Persetujuan bilateral dengan Jepang, Cq Indonesia Japan Economic 

Partnership Agreement, yang pokok-pokok kesepakatannya telah di 
tanda tangani oleh Bapak Presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan 
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe beberapa waktu yang lalu terdapat 
kewajiban bagi setiap negara untuk memiliki dan mengembangkan 
lembaga kolektif managemen (collecting society) tanpa 
mengharuskannya berbentuk badan publik.26  

 
KCI merupakan bagian dari anggota The International Confederation of 

Societies of Authors and Composer (CISAC), dimana CISAC merupakan 

organisasi induk dari lembaga Performing Right sedunia. Selain sebagai anggota 

CISAC, KCI juga merupakan anggota lembaga International Bureau of 

Mechanical Reproduction Right (BEIM) yaitu organisasi induk dari Mechanical 

Right sedunia, baik CISAC maupun BEIM, keduanya merupakan bagian dari 

World Intelectual Property Organisation (WIPO) yang merupakan badan tertinggi 

dari organisasi dunia dalam bidang hak kekayaan intelektual, dan berada 

langsung dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation). 

Gambar 3.1.  

                                     

Keterangan : Bagan Hubungan KCI dengan Lembaga Internasional 
27
 

                                                 
26
 Perjanjian Japan Economic Partnership Agreement di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2007., Sumber:  

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/20/Utama/ut01.htm., Diakses Agustus 26 2007.  
27
  Introduksi KCI Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia. Hal 10. Tanpa tahun. 
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Setelah KCI resmi didirikan, maka untuk dana operasionalnya mendapatkan 

suatu bentuk pinjaman tanpa bunga dari CISAC dan BUMA (Belanda). 

Selanjutnya untuk bantuan tenaga professional diberikan oleh sister society 

BUMA (Belanda), CASH (Hongkong), SUISA (Swiss), APRA (Australia), 

JASCRAC (Jepang), COMPASS (Singapura) dan MACP (Malaysia) dan selain 

itu sumbangan perangkat teknologi informasi diberikan oleh WIPO serta 

sumbangan gedung kantor untuk operasional diberikan oleh para pemegang hak 

cipta asing.28  

KCI pada tahun 1991 mulai mendapatkan kuasa untuk hak mengumumkan 

dari seluruh pencipta asing di seluruh dunia yang tergabung dalam CISAC, ketika 

lagu dari para pencipta asing tersebut diperdengarkan di Indonesia dan dalam 

waktu yang bersamaan KCI juga mengelola kuasa hak dari para pencipta lagu di 

Indonesia.29  Empat belas bulan setelah KCI memperoleh kuasa dari pencipta 

lokal dan internasional, maka untuk pertama kalinya KCI dapat mendistribusikan 

royalti kepada mereka.  Pada saat ini pendapatan yang diterima KCI banyak 

berasal dari Performing Right dan atas keberhasilan KCI tersebut maka pihak 

WIPO menaikkan status KCI menjadi anggota penuh karena kemandiriannya 

dalam mengelola Collecting Society.     

2.4.  Konsep-konsep 

2.4.1.  Konsep Kewenangan Hukum  

Hukum pada umumnya mengatur tentang keseluruhan kumpulan peraturan-

peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang berisi 

                                                 
28
 Yayasan Karya Cipta Indonesia. The Esthablihsment of YKCI. Sumber: http://www.kci.or.id/., Diakses: April, 

04 2007. 
 
29
Adapun hubungan hukum pada perjanjian pemberian kuasa oleh Pencipta Asing kepada KCI mengacu pada 

aturan perjanjian resiprokal yang sudah ditetapkan oleh CISAC, sedangkan untuk Pencipta Lokal 
berdasarkan Kuasa Langsung yang diberikan kepada KCI. Pasal 45 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta. 
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perintah dan larangan itu ditujukan kepada anggota-anggota masyarakat selaku 

subyek hukum. Jadi subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat 

memperoleh, mempunyai  atau menyandang hak dan kewajiban. Kewenangan 

untuk dapat menyandang hak dan kewajiban itu juga disebut kewenangan 

hukum.30  

Pada perkembangannya setiap subyek hukum baik orang maupun lembaga 

badan hukum pada umumnya mempunyai hak dan kewajiban. Seperti halnya 

KCI sebagai lembaga privat yang berbentuk badan yayasan, didasari atas 

maksud dan tujuan berdirinya maka KCI mempunyai kewenangan untuk ikut 

menjadi bagian dari komponen sistem hukum yang memberi perlindungan 

terhadap hak cipta karya musik.  

KCI mempunyai hak untuk bertindak dan dari hak tersebut menimbulkan 

kewajiban bagi KCI, untuk menegakkan perlindungan hak cipta karya musik. 

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu menjadi kenyataan, apabila kepada 

subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban, sebab tidak ada hak tanpa 

kewajiban dan sebaliknya  tidak ada kewajiban tanpa hak.  

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan 

adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang mempunyai harapan untuk 

terpenuhinya hak yang dimaksud. Jadi kepentingan pada hakekatnya 

mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam 

melaksanakannya. Pada setiap hak terdapat empat unsur yaitu  subyek hukum, 

obyek hukum, hubungan hukum (yang mengikat pihak lain dengan kewajiban) 

dan perlindungan hukum.31 Pada hakekatnya hak merupakan hubungan antara 

                                                 
30
 M.Sudikno., 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar., Liberty. Yogyakarta., hal 74. 

31
 Paton., Textbook of Jurisprudence., hal.218. Dikutip dari M.Sudikno., 2005. Mengenal Hukum Suatu 
Pengantar., Liberty. Yogyakarta., hal 48.  
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subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan subyek hukum 

lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.  

Selanjutnya yang dimaksud dengan kewajiban ialah suatu beban yang 

bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan 

hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. 

Pada peristiwa ini, terlihat dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan akibat 

perjanjian tersebut maka menimbulkan perikatan.32   

Seperti halnya kewenangan KCI untuk memberikan perlindungan hukum 

terhadap hak cipta karya musik, karena terjadinya suatu bentuk hubungan 

hukum antara KCI dengan para pencipta karya musik atau pemegang hak cipta, 

dan bukti tersebut tercantum dalam surat perjanjian pemberian kuasa yang 

dibuat oleh pencipta lagu kepada KCI. Jadi selama hubungan hukum yang lahir 

dari perjanjian pemberian kuasa tersebut belum berakhir, maka pada salah satu 

pihak ada beban kontraktual, karena ada keharusan atau kewajiban untuk 

memenuhinya. Sebaliknya apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban 

yang sifatnya moral. Pada dasarnya sejak lahirnya kewajiban maka lahir pula 

tanggung jawab. Selanjutnya jika kewajibannya tidak dilaksanakan dan 

hubungan hukumnya hapus karena kadaluwarsa (bukan karena berakhirnya 

hubungan hukum yang disebabkan karena dipenuhinya kewajiban), maka 

tanggung jawab itu tampak lebih menonjol. Jadi kewajiban merupakan beban 

kontraktual, sedangkan tanggung jawab merupakan beban moral. 

2.4.2.  Konsep Perlindungan Hukum 

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak cipta 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara 

                                                 
32
  Subekti., 2001. Hukum Perjanjian. Cetakan XVIII. PT.Intermasa. Jakarta. hal 41. 
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otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.33 Jadi dapat terlihat 

bahwa hukum menjamin kepemilikan atas ciptaan tersebut serta menjamin setiap 

manusia atas penguasaan ciptaan untuk dapat menikmati secara eksklusif atas 

benda atau ciptaannya yang dihasilkannya dengan dilindungi oleh hukum.34 

Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum juga 

melindungi pencipta selaku subyek hukum yang menciptakan karya musik.  

Keberedaan hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya masyarakat (ubi 

societes ubi ius), dan hukum dibentuk sebagai pedoman untuk mengatur 

masyarakat, sehingga perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan 

akan harkat dan martabat serta adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia 

yang dimiliki oleh subyek hukum dalam lingkup negara hukum (machstaat) 

berdasarkan ketentuan hukum agar terhindar dari kesewenang-wenangan.35 

Konsep teori perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah, hal ini 

dikarenakan pemerintah sebagai titik sentralnya. Adanya tindakan pemerintah 

sebagai titik sentralnya maka terbentuk 2 (dua) macam perlindungan hukum, 

yaitu:36  

a. Perlindungan Hukum Preventif 
Pada perlindungan hukum preventif ini, tujuannya adalah untuk 
mencegah terjadinya sengketa/permasalahan.  

b. Perlindungan Hukum Represif    
Sedangkan perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk 
menyelesaikan sengketa. Seperti halnya penanganan perlindungan 
hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia 
termasuk di dalam kategori perlindungan hukum represif. 
 

                                                 
33
 Pasal 2 (ayat 1) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

 
34
 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. “Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di 
Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal 25.  

 
35
 Philipus Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.  Bina Ilmu., Surabaya. hal 34.  

36
 Ibid, hal 35. 
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Sesuai dengan konsep teori perlindungan hukum, KCI sebagai lembaga 

publik yang melakukan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik, 

bersama dengan pemerintah secara langsung tentu menjadi bagian dari sistem 

hukum tersebut. 

2.4.3. Konsep Penegakan Hukum  

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk law enforcement, sedangkan 

dalam bahasa Belanda dikenal rechtstoepassing dan rechtshandhaving.37 

Pemikiran yang dominan disini mengatakan, bahwa penegakan hukum adalah 

suatu proses alamiah yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum di 

masyarakat. Hadirnya peraturan hukum tersebut hampir sepenuhnya terjadi 

akibat pengolahan logika, sebab nantinya penegakan hukum juga merupakan 

suatu proses yang melibatkan manusia sebagai individu ataupun kelompok. 

Menurut ajaran tradisional (ungkapan sehari-hari), bahwa penegak hukum 
diartikan identik dengan lingkungan jabatan (ambten) atau pejabat 
(ambtsdragers) yang menjalankan tugas dan kewenangannya dalam 
mempertahankan hukum (handhaving van het recht) terhadap seseorang atau 
sekelompok orang yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan 
hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum.38  

    
Pada pelaksanaannya penegakan hukum dilakukan oleh institusi lembaga 

atau badan hukum yang diberi kewenangan untuk itu. Seperti halnya polisi, jaksa 

dan  pejabat  pemerintah. Jadi disini  jika  kita  lihat  bahwa  seakan-akan  pihak 

penegak hukum itu hanya terdiri dari 3 (tiga) golongan tersebut, yaitu polisi, jaksa 

dan  pemerintah.  Padahal  dalam  sistem ketatanegaraan,  bahwa  tidak  semua 

lembaga penegak hukum diatur dalam UUD 1945.  Selanjutnya jika tidak diatur 

dalam UUD 1945 tidak serta merta dapat diartikan lembaga penegakan 

(penegak) hukum, karena harus dilihat kembali kedudukan dan sifat 

                                                 
37
   Istilah atau bahasa yang lazim digunakan dalam konteks bidang Ilmu Hukum. 

38
 Bagir Manan., 2007., Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia., 
Ceramah.alumni SHD yang disampaikan di Sentul, Jakarta. 12 Februari 2007. 
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konsitusional lembaga tersebut. Selanjutnya sifat konstitusional atau tidak 

konstitusionalnya suatu lembaga, lebih ditentukan oleh fungsi daripada tempat 

pengaturannya.  Salah satu ukuran suatu lembaga bersifat konstitusional atau 

tidak konstusional adalah dilihat dari fungsi ketatanegaraan (staatsrechtelijk 

functie), bahwa yang dimaksud fungsi ketatanegaraan disini yaitu lembaga 

tersebut ketika menjalankan tugas dan wewenangnya atas nama negara 

(berpihak pada negara).39 

Penegakan hukum (menegakkan hukum) selalu atas nama negara. 

Kejaksaan, walaupun tidak disebut dalam UUD 1945, adalah lembaga yang 

bersifat konstitusional, karena menjalankan tugas dan wewenangnya atas nama 

negara.  Jika  melihat  kedudukan  dari  Kejaksaan  tersebut,  maka  dalam hal ini 

kedudukan KCI sebagai lembaga privat yang berbentuk yayasan dan dalam Akte 

pendiriannya berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta adanya Perjanjian 

Kerjasama antara Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dengan KCI tentang: 

“Hak Cipta” pada tanggal 23 september 1998 oleh Jenderal HKI Departemen 

Kehakiman RI (S.Kayatmo) dan Ketua KCI (Rinto Harahap), walaupun 

kedudukan KCI tidak diatur dalam UUD 1945 dan UU No.19 tahun 2002 tentang 

Hak Cipta namun selama KCI menjalankan tugas, hak dan kewenangannya atas 

nama negara dalam mewujudkan penegakan hukum dalam lingkup hak cipta 

khususnya hak cipta karya musik, sehingga dengan ini kedudukan KCI dapat 

dikatakan sebagai bagian dari lembaga penegak hukum.  

 

 

 

                                                 
39Ibid. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan 

pendekatan bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang diarahkan 

untuk meneliti mengenai kewenangan hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia 

(KCI) dalam perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia di Indonesia. 

3.2. Wilayah Peneltian 

Wilayah penelitian meliputi Jakarta di mana terdapat kantor pusat KCI. 

Penelitian terhadap responden di Jakarta dapat dilakukan melalui e-mail dan 

telepon karena kedua cara ini adalah yang paling efisien bagi peneliti dan 

responden untuk berkomunikasi dalam jarak jauh. Penelitian juga dilakukan di 

Malang di mana terdapat banyak users komersial dari karya musik Indonesia.  

Users komersial di Malang memiliki sifat homogen dengan users komersial lain 

yang berada di kota-kota di seluruh Indonesia, sehingga users komesial di 

Malang besifat representatif (mewakili) terhadap hampir seluruh users komersial 

di Indonesia. 

3.3. Pembatasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi, hanya untuk meneliti tentang kewenangan hukum 

yayasan karya cipta Indonesia (KCI) terhadap perlindungan hukum hak cipta 

karya musik Indonesia di Indonesia.   

3.4. Jenis dan Sumber Data 

 1.  Jenis Data 
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 Sesuai dengan penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan 

merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:  

1.  Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan 

Pak Heru Cipto Triotomo selaku Licensing Manager Yayasana Karya Cipta 

Indonesia. 

2.  Data Sekunder 

Merupakan data berasal dari bahan-bahan hukum, dokumen-dokumen, 

buku-buku teks hukum, artikel dari jurnal ilmiah, laporan dan berita yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.40 Kepustakaan/ 

literatur/dokumen, terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang dibuat oleh badan hukum 

yang otoritatif dan mempunyai kekuatan mengikat, seperti: 

i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta; 

ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. Bahan hukum sekunder, yakni berupa kajian-kajian literatur yang berkaitan 

dengan UU Hak Cipta dan peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan 

dengan kewenangan hukum yayasan karya cipta Indonesia (KCI) 

terhadap perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia di 

Indonesia. 

c.  Bahan hukm tersier, yakni berupa bahan hukum yang memberikan 

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus 

besar hukum. 

 2.  Sumber Data  

                                                 
40
  Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta. hal 12. 
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 1.  Data Primer 

Bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Heru Cipto 

Triotomo selaku Licensing Manager Yayasana Karya Cipta Indonesia, 

sehingga diperoleh makna atas hasil wawancara tersebut. 

 2.  Data Sekunder 

Bersumber dari kajian dokumentasi buku, yang dilakukan penulis di 

perpustakaan umum Malang serta artikel-artikel yang diperoleh dari media 

massa baik cetak maupun elektronik (internet) yang berkaitan dengan 

kewenangan hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) terhadap 

perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia di Indonesia. 

3.5. Populasi dan Sampel 

 1.  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakterisktik tertentu yang ditetapkan oleh 

mahasiswa untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.41 Populasi 

dalam penelitian tesis ini meliputi element terkait yang terlibat dalam kegiatan 

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), sebagai responden yang secara 

langsung mengetahui kewenangan hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia 

(KCI) dalam perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia di 

Indonesia. 

2.   Sampel 

                                                 
41
 Sugiono, 2002. Dikutip dari M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani., 2006. Teknik Menulis Skripsi dan Thesis.,  
Zenith Publisher. Yogyakarta. hal 131.  
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.42 Sampel dalam penelitian tesis ini melibatkan Manager 

Licensing KCI Pusat Jakarta.  

3.6. Teknik Pengumpulan Data Primer 

1.  Teknik Pengumpulan Data Primer 

a.  Wawancara (Interview)  

Merupakan situasi peran antar pribadi yang bertatap muka (face to face), 

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada seorang responden.43  

Wawancara dengan Pak Heru Cipto Triotomo selaku Licensing Manager 

Yayasana Karya Cipta Indonesia selain dilakukan secara tatap muka 

langsung, juga dilakukan melalui via e-mail (surat elektronik) mengingat 

responden berada di wilayah Jakarta. 

2.  Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan penulis secara studi dokumen. Teknik 

dokumen ini digunakan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder sebagai 

pelengkap bahan hukum primer.  

3.7. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dilakukan dalam dua tahap: 

1.  Teknik Analisis Data Primer 

Data Primer yang telah berhasil dikumpulkan dan dihimpun baik secara 

tertulis maupun lisan dalam penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif, 

                                                 
42
Ibid.  

43
 Fred N. Kerlinger, op. cit., hal 770 dikutip dari Amiruddin dan Zainal Asikin, Januari 2003., “Pengantar 
Metode Penelitian Hukum”. hal.82. 
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sebab data yang dikumpulkan berwujud kasus-kasus yang ditemui dilapangan 

sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi. Penulis akan 

menguraikan dan membuat gambaran data yang telah diperoleh dengan 

menggunakan uraian tanpa menggunakan angka-angka dalam tabel. 

2.  Teknik Analisis Data Sekunder 

Menganalisa dan mendeskripsikan konsep kewenangan hukum, 

perlindungan hukum dan  penegakan hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia 

(KCI) terhadap perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia di 

Indonesia. 

3.8. Definisi Operasional 

Untuk keperluan penelitian tesis ini, perlu digunakan beberapa definisi 

operasional sebagai berikut: 

1.  Kewenangan Hukum 

Kewenangan hukum merupakan kewenangan untuk dapat menyandang 

hak dan kewajiban.44  

2.  Yayasan 

 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang 

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.45  

3.  Karya Cipta Indonesia 

Merupakan Badan Kolektif Bersama dan bertindak selaku badan 

Pengelola Hak Cipta Musik, dalam arti pemungutan dan pendistribusian hasil 

royalti dari Pencipta, baik pencipta Indonesia maupun pencipta Asing yang 

                                                 
44
 M.Sudikno. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar., Liberty. Yogyakarta., hal 74. 

45
 Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2004 Tentang Yayasan. 
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karya ciptanya dipergunakan di Indonesia dan di luar negeri, sebagai bentuk 

perwujudan pengelolaan kepentingan para pencipta dan para pemakai.46    

4.   Perlindungan Hukum 

Merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta adanya 

pengakuan terhadap hak manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam 

lingkup negara hukum (machstaat) berdasarkan ketentuan hukum agar 

terhindar dari kesewenang-wenangan.47    

5. Hak Cipta 

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk 

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.48 

6. Karya Musik Indonesia 

  Karya Musik Indonesia adalah suatu karya cipta manusia yang 

diwujudkan dalam kumpulan nada-nada dan suara tertentu yang memiliki nilai 

seni dan estetika tertentu untuk dinikmati pendengarnya. Selama ini di 

Indonesia, karya musik sering disebut sebagai lagu. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46
 Mukadimah Salinan Akte Pendirian Yayasan Karya Cipta Indonesia No.42 Tangga 12 Juni 1990. Jakarta. 

47
 Philipus Hadjon. 1987. “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”., Bina Ilmu., Surabaya.  hal 34.  

48
 Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 



And
ik

a 
W

ija
ya

. D
O

 N
O

T 
CO

PY

 

 

34 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Kewenangan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Dalam 

Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik Indonesia di Indonesia, 

Bagi Kepentingan Para Pemilik atau Pemegang Hak Cipta Karya 

Musik Indonesia. 

4.1.1.  Ditinjau dari Sejarah Organisasi Manajemen Kolektif di Indonesia. 

Hukum pada umumnya mengatur tentang keseluruhan kumpulan peraturan-

peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang berisi 

perintah dan larangan itu ditujukan kepada anggota-anggota masyarakat selaku 

subyek hukum. Jadi subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat 

memperoleh, mempunyai  atau menyandang hak dan kewajiban. Kewenangan 

untuk dapat menyandang hak dan kewajiban itu juga disebut kewenangan 

hukum.49  

Pada perkembangannya setiap subyek hukum baik orang maupun lembaga 

badan hukum pada umumnya mempunyai hak dan kewajiban. Seperti halnya 

KCI sebagai lembaga privat yang berbentuk badan yayasan, didasari atas 

maksud dan tujuan berdirinya maka KCI mempunyai kewenangan untuk ikut 

menjadi bagian dari komponen sistem hukum yang memberi perlindungan 

terhadap hak cipta karya musik.  

KCI mempunyai hak untuk bertindak dan dari hak tersebut menimbulkan 

kewajiban bagi KCI, untuk menegakkan perlindungan hak cipta karya musik. 

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu menjadi kenyataan, apabila kepada 

subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban, sebab tidak ada hak tanpa 

kewajiban dan sebaliknya  tidak ada kewajiban tanpa hak.  

                                                 
49
 M.Sudikno., 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar., Liberty. Yogyakarta., hal 74. 
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Seperti halnya kewenangan KCI untuk memberikan perlindungan hukum 

terhadap hak cipta karya musik, karena terjadinya suatu bentuk hubungan 

hukum antara KCI dengan para pencipta karya musik atau pemegang hak cipta, 

dan bukti tersebut tercantum dalam surat perjanjian lisensi yang dibuat oleh 

kedua belah pihak. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian 

lisensi tersebut belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban 

kontraktual, karena ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. 

Sebaliknya apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang sifatnya 

moral. Pada dasarnya sejak lahirnya kewajiban hukum maka lahir pula tanggung 

jawab hukum.  

Lahirnya organisasi manajemen kolektif lagu atau collecting society di 

Indonesia merupakan suatu bentuk interprestasi atas dilindunginya suatu karya 

cipta sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang 

Hak Cipta. Namun dalam prakteknya di masyarakat Undang-Undang No.19 

tahun 2002 tentang Hak Cipta masih dianggap lemah, sebab tidak 

mencantumkan secara tertulis mengenai definisi lembaga manajemen kolektif 

dan menunjuk lembaga mana yang berhak menjadi manajemen kolektif. Hal 

inilah yang dijadikan alasan bagi beberapa kelompok dari golongan tertentu 

(users) untuk tidak tunduk dan patuh pada Undang-undang No.19 tahun 2002 

tentang Hak Cipta.  

Organisasi Manajemen Kolektif Lagu, adalah kegiatan-kegiatan dibidang 

administrasi hak cipta berdasarkan kuasa hak pengelolaan yang diberikan oleh 

pemegang hak cipta atas karya cipta lagu kepada Organisasi Manajemen 
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Kolektif. Adapun kegiatan Organisasi Manajemen Kolektif Lagu, diantaranya 

adalah:50 

a) Memperoleh kuasa pengelolaan dan perjanjian lisensi yang berkaitan 
dengan hak mengumumkan (performing right) dan hak memperbanyak 
(mechanical right) dari para pemegang hak cipta baik secara langsung 
maupun melalui perjanjian timbal-balik (reciprocal agreement) dengan 
Organisasi Manajemen Kolektif Karya Cipta Lagu Internasional yang 
merupakan mitra Yayasan Karya Cipta Indonesia; 

b) Memberikan lisensi penggunaan karya cipta yang dikelola oleh Yayasan 
Karya Cipta Indonesia, kepada para pengguna karya cipta; 

c) Menentukan besaran tarif, memungut dan menerima royalti atas 
penggunaan karya cipta yang dikelola oleh Yayasan tersebut dari para 
pengguna karya cipta; 

d) Mendistribusikan royalti kepada para pemegang hak cipta perorangan, 
perusahaan atau organisasi yang memiliki perjanjian royalti dengan 
Yayasan, dengan mekanisme dan tata cara pendistribusian royalti yang 
diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Karya Cipta Indonesia; 

e) Betindak selaku agen perorangan, perusahaan atau organisasi yang 
merupakan pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian dan atau surat 
kuasa terpisah; 

f) Melindungi dan mempromosikan kepentingan pemegang hak cipta yang 
berkaitan dengan karya cipta mereka; 

g) Mengadakan inspeksi, pelaporan dan pengaduan kepada pihak-pihak 
yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
berkaitan dengan penggunaan atau eksploitasi karya cipta yang dikelola 
Yayasan; 

h) Mewakili kepentingan pemegang hak cipta, perorangan ataupun 
organisasi yang diwakili oleh Yayasan dalam proses hukum didalam dan 
diluar Pengadilan; 

i) Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan perorangan maupun badan 
hukum mengenai penggunaan hak cipta yang dikelola oleh Yayasan 
maupun kekayaan lainnya yang dimiliki oleh Yayasan; 

j) Mencetak, mempublikasikan dan mendistribusikan informasi atau karya 
cipta yang dianggap perlu dalam rangka mempromosikan karya cipta; 

k) Melakukan kegiatan-kegiatan usaha berkaitan dengan karya cipta yang 
dikelola oleh Yayasan dengan pertimbangan untuk meningkatkan nilai 
karya cipta secara langsung maupun tidak langsung ataupun 
memperoleh manfaat pertambahan nilai dari karya cipta tersebut; 

l) Membeli atau dalam arti luas memperoleh untuk memperpanjang, 
melindungi, memperbaharui hak cipta, lisensi, perlindungan dan konsesi 
yang dipandang perlu oleh Yayasan serta mempergunakannya dengan 
cara memberi lisensi karya cipta tersebut kepada pihak lain; 

m) Memperoleh atau mengalihkan keseluruhan ataupun sebagian dari 
usaha, kepemilikan atau hutang piutang dari perorangan ataupun badan 
hukum yang berminat untuk itu dan dianggap akan mendatangkan 
manfaat bagi Yayasan; 

                                                 
50
 Salinan akte notaris Pernyataan Keputusan Rapat YKCI., Tanggal 7 Januari 2004. 
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n) Mengadakan perjanjian kerjasama, mengatur pembagian keuntungan, 
konsesi resiprokal dan lain-lain dengan perorangan maupun badan 
hukum yang terkait dengan kegiatan usaha atau transaksi yang dapat 
dilakukan oleh Yayasan, termasuk mengadakan perjanjian afiliasi dengan 
badan hukum lain, meminjamkan uang, menjamin kontrak, membeli 
saham-saham badan usaha, dan untuk menjual, menahan, menertibkan 
kembali dengan ataupun tanpa jaminan; 

o) Mempromosikan kepentingan badan hukum lain guna memperoleh 
keseluruhan ataupun sebagian hak milik dan kewajiban badan hukum 
tersebut yang dipandang perlu serta mendatangkan manfaat secara 
langsung maupun tidak langsung kepada Yayasan; 

p) Sacara umum membeli, menyewa atau sebaliknya menyewakan 
kekayaan dan hak milik orang lain yang dipandang perlu untuk 
menjalankan usaha Yayasan; 

q) Mengasuransikan kekayaan Yayasan untuk menghindari kerugian, 
kecelakaan, bahaya, maupun kerusakan berbagai macam bentuk yang 
disebabkan oleh kecelakaan atau kematian personalia yang merupakan 
bagian dari organ Yayasan; 

r) Menertibkan jaminan atau obligasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha 
Yayasan atau proses hukum yang sedang dijalani atau berkaitan dengan 
permodalan yang dimiliki oleh pemegang hak cipta, Klien Yayasan 
ataupun pihak lainnya; 

s) Menerima pinjaman atau hibah dari pihak-pihak lain yang dianggap layak 
serta bermanfaat bagi kegiatan usaha; 

t) Melakukan investasi dengan mengunakan kakayaan Yayasan dengan 
mekanisme dan tata cara yang ditentukan dari waktu kewaktu. 

     
Adalah hal yang wajar jika para pencipta merasa gembira dengan lahirnya 

KCI sebagai organisasi manajemen kolektif lagu, sebab mereka para pencipta 

pada umumnya menjadikan kegiatan mencipta tersebut sebagai mata 

pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beda halnya dengan 

karyawan tetap yang memperoleh gaji tiap bulannya, maka para pencipta ini 

bekerja dengan cara  berbeda yaitu dengan menciptakan lagu dan memperoleh 

penghasilan jika ciptaan atas lagunya tersebut diumumkan atau diperbanyak 

oleh orang lain. Pencipta baru akan mendapatkan pembayaran jika hasil ciptaan 

lagu mereka itu dipergunakan atas seizin mereka, sehingga dengan meminta izin 

maka di dalamnya terdapat pengakuan atas hak ekonomi si pencipta yang berarti 

si pengguna harus membayar sejumlah uang atas penggunaan hak cipta 

tersebut, yang dinamakan royalti lagu.   
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Setelah 14 bulan sejak berdirinya pada bulan juni 1990, KCI memperoleh 

kuasa lokal dan internasional dari negara-negara lain sesama anggota CISAC 

(The International Confederation of Societies of Authors and Composer), untuk 

mendistribusikan royalti pertama kalinya yang diperoleh dari pionir pengguna 

yaitu TVRI, Garuda Indonesia serta dari berbagai hotel, restoran, pusat 

perbelanjaan dan tempat karaoke. Hingga saat ini KCI tidak pernah putus dalam 

mendistribusikan royalti pada para pencipta dan inilah yang menjadi awal dari 

terbentuknya manajemen kolektif di Indonesia.   

4.1.2.  Ditinjau dari Kewenangan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian antara 

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dan Pencipta Lagu.  

Pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas 

kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, adapun 

maksud dan tujuan pendirian Yayasan tersebut untuk menjamin kepastian dan 

ketertiban hukum. Yayasan juga berfungsi sebagai bagian dari pranata hukum 

dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, 

sehingga jelas bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai 

maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.51  

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan 

Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-

masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga 

organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern 

Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan 

juga pihak lain.52   

                                                 
51
 Penjelasan Umum UU No.18 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan. 

 
52
 Ibid. 
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Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam struktur manajemennya, 

Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) bertanggung jawab penuh atas 

kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak 

mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Pada saat 

menjalankan tugasnya Pengurus Yayasan harus dengan itikad baik dan penuh 

tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Berdasarkan 

kewenangan hukum tersebut, Pengurus Yayasan dapat mencapai maksud dan 

tujuan pendirian Yayasan sesuai dengan anggaran dasar yang sudah ditetapkan.   

Jawaban permasalahan pertama ini, mengenai kewenangan hukum KCI  

terhadap  perlindungan  hukum  hak  cipta  karya  musik  Indonesia.  Sesuai 

konsep teori kewenangan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan hukum 

adalah  kewenangan  untuk  dapat  menyandang  hak  dan  kewajiban.53  Pada  

perkembangannya setiap subyek hukum baik orang maupun lembaga badan 

hukum pada umumnya mempunyai hak dan kewajiban. Hal ini berdasarkan 

perjanjian yang dilakukan antara KCI dan pencipta musik, pencipta masih 

memberikan kuasa kepada KCI sebagai satu-satunya lembaga resmi yang 

ditunjuk untuk mengorganisir pengumpulan royalti dari para users melalui 

perjanjian pemberian kuasa khusus untuk mengumpulkan royalti. 

Pada perjanjian tersebut yang bertindak sebagai pihak kesatu adalah orang 

maupun kelompok yang memegang hak karya cipta musik termasuk diantaranya 

pencipta lagu, lirikus (penulis lirik), penata musik, pengadaptasi lirik, publisher 

                                                 
53
 M.Sudikno., 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar., Liberty. Yogyakarta., hal 74. 
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dan sub publisher.  Selanjutnya dalam hal ini KCI bertindak sebagai pihak kedua 

yang bekerja atas kuasa dari pihak pertama.54   

Bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Lagu sebagai pihak kesatu 

mempunyai hak untuk :55  

a) Menerima royalti atas eksploitasi lagu miliknya; 
b) Mengakses laporan keuangan tahunan teraudit; 
c) Hak untuk memilih dan dipilih sebagai angoota “konsorsium” dewan 

penentu kebijakan (masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali); 
d) Hak untuk memperoleh keuntungan (benefit) sosial yang ditentukan dari 

waktu ke waktu; 
e) Hak untuk mengakhiri perjanjian dan surat kuasa setiap saat dikehendaki.  

 

Selanjutnya, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Lagu sebagai pihak 

kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut :56 

a) Menyerahkan pengelolaan hak mengumumkan untuk seluruh karya yang 
telah, sedang dan akan dibuat kepada KCI; 
i. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengguna, 
ii. Tidak boleh bernegosiasi atau memberi lisensi langsung kepada 

pengguna, 
iii. Pengelolaan hak memperbanyak bersifat fakultatif, diserahkan 

kepada KCI jika dikehendaki pemiliknya. 
b) Mendaftarkan seluruh lagu yang dimilikinya; 
c) Menyampaikan informasi penting (perubahan alamat, nomor telepon dan 

nomor rekening); 
d) Tunduk pada ketentuan dan peraturan KCI. 

 

Selanjutnya, Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) memiliki Hak dan 

bertindak sebagai pihak kedua adalah :57 

a) Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak 
dengan pihak lain yaitu pihak yang pada umumnya menggunakan hak 

                                                 
54
 Warasati, Yung Aulia. 2004. Analisis Normatif Tanggung Jawab Perdata Karya Cipta Indonesia (KCI) 
Terhadap Musisi Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Apabila Terjadi Wanprestasi. Program Sarjana 
Universitas Brawijaya Malang., hal 42. 

 
55
Yayasan Karya Cipta Indonesia. Kutipan Salinan Perjanjian Kuasa antara Pencipta dan KCI. KCI Lisensi Hak 
CIpta Sedunia. hal 23.   

 
56
 Warasati, op.cit., hal 38.  

57
 Ibid,  hal 38. 
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mengumumkan karya cipta musik baik di Indonesia maupun di luar 
negeri; 

b) Mengadakan pendaftaran reportoire karya cipta musik, baik yang berupa 
instrumentalia maupun non-instrumentalia; 

c) Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian 
dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan 
karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk 
kepentingan pemberi kuasa sesuai reportoire (yaitu sejumlah 
perbendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang atau 
badan hukum yang memberikan kuasa kepada pihak kedua) yang 
diserahkan dan didaftarkan kepada KCI; 

d) Memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak untuk 
mengumumkan (performing right) dan menandatangani tanda terima 
(kwitansi) penerimaan royalti; 

e) Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan 
pemberi kuasa termasuk urusan menghadap ke Pengadilan.  
 

 

Selanjutnya untuk kewajiban KCI sebagai pihak kedua, adalah: 58 

Pihak kedua berkewajiban untuk mengumpulkan royalti pihak kesatu dari 
users serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada pihak kesatu 
setelah dikurangi biaya administrasi riil (real cost) dari pengumpulan royalti 
hak mengumumkan karya cipta musik apabila karya tersebut benar-benar 
diumumkan pemakaian sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima 
oleh pihak kedua.    

 
Berdasarkan uraian definisi dari hak dan kewajiban yang ada pada perjanjian 

antara KCI dan Pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu diatas, menunjukan 

bahwa perjanjian yang terjadi tersebut menggunakan perjanjian baku.  Perjanjian 

baku merupakan istilah yang dikenal dalam bahasa Inggris yaitu ”standard 

contract” atau bahasa Belanda yaitu ”standard voorwaarden”.59   

Menurut Sutan Remi Syahdeni, perjanjian baku yaitu perjanjian yang hampir 

seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain 

pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta 

                                                 
58
 Ibid., hal 26. 

59
  Mariam Darusman Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung. hal 41. 
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perubahan-perubahan. Ciri-ciri perjanjian baku yang termasuk dalam perjanjian 

standar adalah: 

a) Perjanjian baku yang berbentuk tertulis; 
b) Ditutup oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu; 
c) Perjanjian dan klausul-klausul dipersiapkan oleh salah satu pihak. 

 
Dengan demikian perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya 

telah dipersiapkan terlebih dahulu, serta mengandung syarat-syarat baku yang 

oleh salah satu pihak disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui.  Perjanjian ini 

telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yaitu KCI, dan kemudian 

disodorkan kepada pihak lain yaitu pencipta lagu atau ahli warisnya untuk   

disetujui. Menggunakan perjanjian baku ini maka akan menghemat waktu, biaya 

dan tenaga. Selain itu untuk mengehemat waktu pembuatan draft atas perjanjian 

sejenis secara berulang-ulang dengan obyek perjanjian dan bentuk tindakan 

hukum yang sama. 

Isi klausula dalam perjanjian kuasa ini sudah dibakukan oleh KCI, sehingga 

dalam hal ini pencipta lagu atau ahli warisnya pada pasarnya tidak mempunyai 

peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan-perubahan, sebab KCI 

sebagai anggota WIPO harus menerapkan aturan yang sama tentang 

pengelolaan hak cipta yang telah ditetapkan WIPO. Bagi pihak yang terlibat 

dalam perjanjian baku ini biasanya tidak ada masalah atas klausul baku yang 

telah ditetapkan, karena adanya kemauan dan kepercayaan sepanjang masih 

memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagimana yang dimaksud dalam pasal 

1320 KUH Perdata. 

Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya syarat 

sah suatu perjanjian kuasa yang terjadi antara KCI dan pencipta musik ini dapat 

dikatakan telah terjadi secara sah jika syarat pertama, merupakan syarat 
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subyektif adalah mereka sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;  

Selanjutnya kedua, baik KCI maupun pencipta lagu atau ahli warisnya 

merupakan pihak yang cakap hukum; Syarat ketiga, bahwa KCI dan pencipta 

lagu atau ahli warisnya telah setuju atau seia sekata mengenai hal pokok yang 

ada didalam perjanjian tersebut, yaitu adanya pengalihan hak terhadap 

pengelolaan hak cipta dari musisi sebagai Pencipta lagu atau ahli warisnya 

kepada KCI yang akan mengelola hak cipta tersebut; Keempat, perjanjian 

tersebut bukan merupakan suatu sebab terlarang, karena para pihak mempunyai 

satu pemikiran yang sama bahwa mereka ingin melindungi hak cipta sebagai 

salah satu hasil karya intelektual manusia yang harus dihormati dan telah 

mendapatkan perlindungan oleh UU No.19 tahun 2001 tentang Hak Cipta.  

Selama ini yang menjadi kekhawatiran sebagian pihak atas perjanjian 

standard adalah pencantuman klausula eksonerasi (exemption clause) dalam 

perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung  

kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab salah 

satu pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama atau 

perjanjian kuasa yang terjadi antara KCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya, 

penulis tidak temukan klausul eksonerasi tersebut, seperti yang penulis uraikan 

diatas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara KCI dan 

Pencipta Lagu.  

A. Tanggung Jawab Perdata Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) kepada 

Pencipta Lagu atau Pemberi Kuasa. 

Perjanjian kuasa antara KCI dan Pencipta Lagu berdasarkan pada KUH 

Perdata, karenanya segala akibat dari perjanjian kuasa ini diselesaikan secara 

perdata pula.  Ketika perjanjian kuasa disepakati antara KCI dan Pencipta Lagu, 

maka dalam perjanjian kuasa terdapat prestasi yang harus dilaksanakan oleh 
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kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi tersebut 

atau mengerjakan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, serta 

apabila prestasi tersebut terlambat untuk dilakukan atau bila melakukan sesuatu 

yang menurut perjanjian kuasa tidak boleh dilakukan maka disitu terjadi 

wanprestasi. 

Ketika mempertanggungjawabkan atas semua hasil royalti yang dikelolanya 

maka KCI selalu mendapatkan audit dari akuntan publik agar segala kegiatan 

yang dilaksanakannya bersifat transparan. Jika pada suatu saat ternyata salah 

seorang pemegang hak cipta merasa dirugikan karena wanprestasi dari KCI 

maka musisi sebagai pihak yang dirugikan dapat meminta tanggung jawab 

perdata kepada KCI. 

Tanggung jawab (hukum) perdata timbul apabila seseorang merasa dirugikan 

akibat perbuatan seorang lain tertentu mengajukan untuk menuntut ganti rugi 

kepada seorang lain yang melakukan perbuatan yang merugikan tersebut. 

Sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum perjanjian bahwa pasal-pasal 

yang terdapat dalam suatu perjanjian merupakan hukum bagi para pihak yang 

membuatnya, jika di dalam perjanjian tersebut diatur secara rinci mengenai suatu 

hal maka aturan tersebutlah yang dipergunakan, akan tetapi apabila sebaliknya 

di dalam perjanjian tersebut tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai suatu 

hal maka yang dipergunakan adalah aturan didalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata sebagai aturan umum yang mendasari perjanjian tersebut.  

Pada perjanjian kuasa antara KCI dan Pencipta lagu, diketahui bahwa 

kedudukan KCI adalah sebagai pihak kedua dan disamping itu KCI adalah badan 

hukum yang berbentuk yayasan, sehingga yang harus dilihat terlebih dahulu 

adalah mengenai pertanggungjawaban dari pengurus yayasan. Pengurus 
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bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan yayasan baik untuk 

kepentingan dan tujuan yayasan, serta mewakili yayasan baik di dalam maupun 

di luar pengadilan. Pengurus juga bertanggung jawab secara pribadi apabila 

yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran 

dasar yayasan. Hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat (2) UU No.18 Tahun 2004 

tentang perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang 

menyebutkan bahwa pengurus harus melakukan tugasnya dengan itikad baik, 

menunjukkan bahwa pengurus dalam melakukan tugasnya berdasarkan fiduciary 

duty.  Prinsip dalam fiduciary duty adalah sebagai berikut :60  

a) Pengurus dalam melakukan tugasnya, tidak boleh melakukannya untuk 
kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan 
dan atau sepengetahuan yayasan. 

 
b) Pengurus tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus 

untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak 
ketiga, kecuali atas persetujuan yayasan. 

 
c) Pengurus tidak boleh mempergunakan atau menyalahgunakan milik 

yayasan untuk kepentingan sendiri.   
 

Pada ketentuan pasal 39 UU No.18 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU 

No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, juga menyatakan bahwa pengurus tidak 

boleh menimbulkan kerugian bagi yayasan yang disebabkan ketidakcakapannya 

ataupun kelalaiannya. Selanjutnya hal yang menyangkut tentang kealpaan atau 

kelalaian oleh pengurus, maka dapat dihubungkan dengan pasal 1366 KUH 

Perdata yang menyebutkan, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja 

untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 

disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Jika seorang pengurus telah 

                                                 
60
 Chatamarrasjid Ais., 2002. “Badan Hukum Yayasan (Suatu analisa mengenai yayasan sebagai suatu badan 
hukum social)., Citra Aditya Bakti., Bandung., hal 96. 
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melakukan perbuatan alpa atau melakukan kelalaian sehingga menimbulkan 

suatu wanprestasi, maka hendaknya dilihat melalui dua landasan, yaitu :61 

a) Standar of care. Ini merupakan suatu standar yang obyektif, yaitu 
seorang pengurus diharapkan berbuat atau bertindak sebagaimana 
seorang awam bertindak atas nama pengurus seandainya berada dalam 
posisi yang sama. 

 
b) Tindakan pengurus diukur berdasarkan suatu ”standart of skill” (standar 

kemampuan) ini bergantung pada persyaratan untuk menjadi pengurus. 
 

Selanjutnya kembali pada tanggung jawab perdata KCI kepada pencipta 

lagu, jika pencipta lagu merasa dirugikan oleh pihak KCI misalnya KCI tidak 

transparan pada pencipta lagu dalam rincian dana yang diperoleh dari royalti dan 

lain-lain, maka ia dapat menuntut pihak KCI baik secara personal perorangan 

maupun secara kelembagaan. Pada saat menuntut pertanggungjawaban atas 

kerugian yang ditimbulkan, maka perbuatan tersebut harus dilihat kasus per 

kasus, sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut dimuka pengadilan.  

B. Spesifikasi Pembagian Royalti oleh KCI kepada Pencipta Lagu. 

Royalti merupakan pembayaran sebagai bentuk penghargaan atas 

penggunaan hasil karya cipta musik yang dipegunakan untuk keperluan 

komersial.  Indonesia sendiri meskipun telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta 

namun masalah mengenai royalti belum banyak dipahami, masih banyak pihak 

yang menganggap bahwa pembayaran royalti merupakan beban tersediri dan 

yang lebih ironisnya masyarakat awam memandang royalti sebagai bentuk pajak 

tambahan yang membebani para users. Users  merasa sudah membayar pajak 

ketika membeli: Kaset, CD, VCD dan DVD, disini ketika masyarakat tersebut 

telah membeli secara legal salah satu produk lagu tersebut mereka menganggap 

telah mempunyai hak penuh atas penggunaan lagu tersebut. Sikap demikian 

                                                 
61
 Ibid., hal 100. 
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merupakan akibat kurangnya pemahaman masyarakat serta users akan hak 

cipta dan belum tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghormati serta 

menghargai hasil karya cipta orang lain. 

Undang-Undang Hak Cipta No.12 Tahun 1997 dan Undang-Undang hak 

Cipta No.19 Tahun 2002, memang tidak memberikan definisi mengenai royalti. 

Namun pada pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, menyebutkan:  

Pasal 45 (1):  Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak 
lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.  

                (2):  Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan 
dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.  

                (3): Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban 
pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima 
Lisensi. 

                (4): Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta 
oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua 
belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi 
profesi. 

 

Selanjutnya jika dilihat dari pendekatan agamis (sanksi akhirat) berdasarkan 

fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 1 Tahun 2003, menyatakan bahwa 

”Pelanggaran Hak Cipta adalah merupakan kezaliman yang hukumnya haram”.62 

Rincian perhitungan besarnya royalti yang dipergunakan oleh KCI dalam 

perjanjian kuasa ini adalah dengan berdasarkan standar internasional yang 

ditetapkan oleh CISAC (The International Confederation of Societies of Authors 

and Composer) sebagai organisasi Induk Performing Right dan disini KCI sendiri 

bertindak sebagai bagian dari anggota CISAC. KCI hanya menagih royalti yang 

berasal dari anggota yayasan. Royalti itu diberikan kepada Pencipta Lagu, Musisi 

                                                 
62
 Karya Cipta Indonesia. Sumber: http:www.kci.or.id  Diakses: April, 14 2007. 
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dan Penyanyi dan dipotong biaya administrasi yang berkaitan dengan penagihan 

royalti kepada Yayasan KCI yang besarnya berkisar 22-28% dari jumlah 

pendapatan royalti yang diperoleh.63  

Royalti didistribusikan setiap tahunnya kepada para pemegang hak cipta 

Indonesia maupun asing yang telah memberikan kuasanya kepada KCI, 

sehingga dalam hal ini KCI hanya mengurusi lagu-lagu yang telah didaftarkan 

kepadanya dan semua musisi atau pencipta karya musik dapat bergabung  

dengan KCI. Royalti diberikan untuk lagu-lagu yang benar-benar diumumkan dan 

dari tempat-tempat yang telah memperoleh lisensi dari KCI. Sistem yang 

dipergunakan adalah sistem ‘’follow the dollar’’ atau royalti yang diterima dari 

kegiatan usaha tertentu (general lisencing, broadcasting, consewrt, cinema) 

dibagikan untuk lagu-lagu yang diputar pada kegiatan masing-masing. 

Besarnya royalti yang diterima oleh setiap pemberi kuasa tergantung pada :64 

a) Apakah lagunya sudah didaftarkan; 
b) Apakah lagunya benar-benar dimainkan; 
c) Seberapa sering lagu tersebut dimainkan (makin sering maka makin 

banyak royalti yang diterima); 
d) Berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh KCI pada tahun itu untuk 

kategori pengguna yang memainkan lagunya; 
e) Berapa banyak total frekuensi lagu yang dimainkan pada kategori 

pengguna tersebut. 
 

Selanjutnya untuk royalti hak memperbanyak, dilakukan pada :65 

a) Setiap 3 (tiga) bulan sekali; 
b) Akurasi distribusi Hak Memperbanyak lebih terukur, karena users 

memperoleh izin dan melaporkan penggunaan untuk setiap lagu. 
 
Adanya ukuran ini maka jumlah penerimaan royalti sebuah lagu setiap 

tahunnya akan berbeda-beda, karena bisa saja di tahun ini lagu itu terkenal dan 

                                                 
63
 O.K Saidin.2004. Cetakan IV. “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. PT. RajaGrafindo  Persada. 
Jakarta. hal 139.   

64
  KCI, Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia., hal 13. 

65
 Ibid., hal 13.  
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diperdengarkan dimana-mana, tetapi tahun berikutnya lagu itu hampir tidak 

diperdengarkan lagi. 

Prinsip yang dipegang dalam pembuatan perjanjian lisensi ini adalah sesuai 

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa 

ketentuan yang termuat didalamnya tidak boleh menimbulkan akibat yang 

merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan penjelasan sub 4.1 di atas, maka jelas bahwa Yayasan Karya 

Cipta Indonesia (KCI) memliliki kewenangan dalam mengelola royalti atas kuasa 

dari pemegang hak cipta. Selebihnya jika terdapat kendala yang ditemui 

dilapangan mengenai pemungutan royalti, hal tersebut tidak lain adalah 

dikarenakan masih lemahnya penerapan UU No.19 tahun 2002 tentang Hak 

Cipta, sehingga mengkibatkan isi-isi pasal yang terdapat dalam UU tersebut 

sangat riskan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meniadakan 

kewajibannya membayar royalti. 

 

4.2 Kendala yang Dihadapi KCI dalam Melakukan Pemungutan Royalti 

Karya Musik Indonesia di Indonesia. 

4.2.1 Penentuan Kewenangan Lembaga Pemungutan Royalti Karya Musik 

antara Yayasan Karya Cipta Indonesi (KCI) dengan Asosiasi Industri 

Rekaman Indonesia (ASIRI). 

Perselisihan antara ASIRI dengan KCI belum menemukan jalan keluar untuk 

tercapainya kesepakatan tentang lembaga mana yang berhak menarik royalti 

dan  menjadi  collecting society  di  Indonesia.  Konflik ini mengakibatkan ada 

beberapa pihak users yang menunda pembayaran royalti ke KCI. ASIRI 

menganggap bahwa KCI tidak berhak menarik royalti dari para users, dengan 
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alasan bahwa produk lagu yang ada dipasaran merupakan produk dari hasil 

rekaman dan untuk itu lembaga yang berhak menarik royalti adalah ASIRI 

(Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), disamping itu tidak ada satu pasal pun 

dalam UU No. 19 Tahun 2002 yang menunjuk KCI sebagai pihak yang berhak 

memungut royalti.66  ASIRI beranggapan, KCI tidak bisa memaksa seluruh mal 

dan toko yang memutar lagu dari produk rekaman anggota ASIRI untuk 

membayar royalti, dengan alasan belum tentu lagu-lagu yang digunakan adalah 

milik pencipta yang memberi kuasa kepada KCI. Setiap anggota ASIRI memiliki 

hak ekslusif atas master rekaman miliknya yang sudah diproduksi (mechanical 

rights), tidak ada pihak manapun yang bisa mengutip pungutan terhadap 

penggunaan atau master rekaman milik anggota ASIRI dan tidak ada pungutan 

berganda atas barang yang sama.67 

Selama ini ASIRI menilai kegiatan yang dilakukan lembaga collecting 

hanyalah menarik royalti hanya sebatas pada Hak Pengumuman (Performing 

Rights) seperti live show saja dan bukan atas produk rekaman yang dihasilkan 

oleh perusahaan label rekaman yang merupakan anggota ASIRI. Selanjutnya 

ASIRI menganggap bahwa, keabsahan pihak perusahaan label rekaman dalam 

hak atas penjualan produk rekaman kepada pihak ketiga yaitu pihak provider 

(penyedia layanan) telepon seluler didapat ketika produser rekaman membuat  

perjanjian lisensi dengan pencipta lagu (sebelum proses rekaman lagu 

dilakukan). Pada perjanjian lisensi tersebut, pencipta lagu memberikan lisensi 

pengumuman lagu-lagunya kepada produser rekaman, setelah proses rekaman 

dilakukan dan berbekal perjanjian lisensi tersebut kemudian pihak perusahaan 

                                                 
66
 Komentar Bapak Arnel Effendi., Wakil Ketua Asosiasi Industri Rekaman Indonesia., Jakarta. Sumber: 

http://www.hukumonline. Diakses: April, 16 2007. 
 
67
 Ibid. 
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label rekaman menjual produk hasil rekaman lagu (Mechanical Right) atas lagu 

tersebut kepada provider (penyedia layanan) telepon seluler untuk dijadikan NSP 

(Nada Sambung Pribadi). Pihak Mal dan toko kaset-pun berhak 

memperdengarkan hasil rekaman suara yang dibeli mereka karena mereka 

sudah membayar royalti atas produk rekaman suara tersebut, karena hak 

mengumumkan lagu tersebut telah timbul sejak diperjanjikan oleh pencipta 

dengan pihak label rekaman ketika proses Mechanical Right berlangsung.  

Mustahil lagu direkam tanpa hak mengumumkan dan hanya untuk didengar 

sendiri, tentu untuk diperdengarkan dan diumumkan, sehingga pembeli produk 

(CD dan Kaset) tidak perlu minta izin pada si pencipta atau KCI, karena hak 

tersebut adalah hak konsumen atas barang yang sudah dibeli, sebab jika 

dilarang berarti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.68  

Menurut penulis, sebab terjadinya masalah dalam pemungutan royalti yang 

terjadi saat ini adalah karena tidak adanya lembaga collecting society yang 

disebut dan diatur tegas dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

sehingga kondisi ini menimbulkan banyaknya penafsiran mengenai lembaga 

mana yang berhak secara yuridis dalam memungut royalti.  Memang selama ini 

yang dikenal masyarakat adalah KCI, sehingga lembaga yang berbentuk 

yayasan ini ketika menjalankan tugasnya terkendala karena izin memungut 

royalti yang tidak secara tegas diatur dalam UU No.19 Tahun 2002 dan hal inilah 

yang dijadikan oleh beberapa pihak Users untuk menghindar dari kewajibannya 

membayar royalti kepada KCI.  

Pada sistem keanggotaannya KCI menggunakan sistem personal sukarela 

dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan, sehingga hubungan hukum 

                                                 
68
 Komentar Bapak Otto Hasibuan, Kuasa Hukum ASIRI., Jakarta. http://www.hukumonline. Diakses: April, 16  

2007. 
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yang terjadi adalah bersifat individual, selain itu selama pencipta lagu menjadi 

anggota KCI dan telah memberikan kuasa kepada KCI untuk menarik royalti, 

maka pencipta lagu tidak diperkenankan berhubungan dengan lembaga lain 

untuk menarik royaltinya. Tujuannya untuk menghindari terjadinya pemungutan 

royalti berganda ke satu tempat oleh dua lembaga atas satu ciptaan yang sama.  

KCI bekerja atas dasar pemberian kuasa dalam bentuk perjanjian dari pencipta 

lagu yang menjadi anggota KCI dimana pemberian kuasa tersebut dimaksudkan 

untuk menarik royalti dari users.69   

Selanjutnya analisa penulis, tanpa mengabaikan permasalahan lain yang 

relevan, terdapat beberapa ketentuan penting dalam UU No.19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta yang perlu dikaji yaitu eksploitasi Performing Right dan 

Mechanical Right. Sejauh ini eksploitasi Performing Right pada ciptaan lagu 

dikelola oleh para pencipta melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), 

lembaga nirlaba yang mewakili para pencipta lagu mengadministrasikan royalti 

yang dikumpulkan dari para users dan hubungan ini berlangsung atas landasan 

konsep Hak Cipta.  

Hak cipta memiliki 2 (dua) elemen, yaitu Performing Right dan Mechanical 

Right. Mechanical Right pada lagu dieksploitasi melalui lisensi rekaman oleh 

produser rekaman suara, sedangkan Performing Right-nya tereksploitasi melalui 

berbagai penggunaan lagu, baik untuk kegiatan penyiaran maupun pertunjukan 

yang berdimensi komersial. 

Pengusaha karaoke (sebagai bagian dari Users) mendapatkan ”lagu-lagu” 

melalui media rekaman yaitu VCD (Video Compact Disc) dan demikian pula 

dengan users lainnya yang mendapatkan lagu tersebut dalam bentuk kaset atau 

                                                 
69
 Wawancara dengan Bapak Heru C. Triotomo., Manager Licensing KCI. Tanggal 28 April 2007. 
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CD (Compact Disc), misalnya diskotek/pub, restorant, radio, dan perusahaan 

jasa penerbangan (untuk jasa penerbangan memang cenderung hanya 

memerlukan media audio dan tidak memerlukan sarana visual), sehingga secara 

keseluruhan kesemua users tersebut berkewajiban membayar royalti atas 

pemakaian lagu-lagu untuk kepentingan yang bersifat komersial. Terdapat hal 

yang perlu kita ketahui bahwa penggunaan Performing Right itu hanya dapat 

berlangsung pada saat lagu tersebut sudah melewati proses Mechanical Right, 

sehingga menjadi media pengantar dalam bentuk Kaset, CD dan VCD. Peneliti 

menilai disinilah letak benang merah permasalahan tersebut, bahwa ASIRI 

mengklaim hak ekonomi Mechanical Right anggotanya (perusahaan label 

rekaman), sedangkan KCI selama ini hanya mempunyai kewajiban untuk 

mengelola hak cipta atas kuasa individu pencipta lagu, dan tidak mengelola hak 

perusahaan rekaman. 

Adapun alasan peneliti menilai demikian karena dalam pasal 49 UU No.19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur secara rinci ruang lingkup atau 

cakupan Hak Terkait (Neighboring Right) , yang meliputi:  

a) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang 
lain yang tanpa persetujuannya membuat. Memperbanyak atau 
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dari pertunjukannya.70 

 
b) Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin 

atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan 
atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.71 

 
c) Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau 

melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, 
memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui 
transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik 
lain.72 

                                                 
70
 Jangka waktu perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut dipertunjukan. 

71
 Jangka waktu perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam. 

72
 Jangka waktu perlindungannya berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. 
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Kiranya hal yang wajar dan cukup beralasan jika pelaku dan produser 

rekaman mendapatkan royalti atas hak terkait tersebut, karena pihak produser 

yang telah memprakarsai kegiatan merekam lagu-lagu dengan melibatkan 

penyanyi (performer/pelaku) dan musisi termasuk arranger. Pada saat proses 

rekaman itu berjalan, lagu hanya merupakan salah satu unsur terkait karena 

didalamnya terdapat produser, penyanyi (performer/pelaku) serta musisi yang 

saling bekerjasama sehingga hasil proses rekaman tersebut terwujud dalam 

bentuk kaset, CD, bahkan VCD.  Pasal 13 Konvensi Roma tahun 1961 tentang 

Minimum Rights for Broadcasting Organization juga menguatkan tentang 

Neighboring Right yang menyebutkan bahwa pihak produser berhak atas 

keuntungan dari penggunaan karya rekaman suara untuk kepentingan/kegiatan 

komersial.    

Jika demikian, maka ke depan untuk pembagian royalti hendaknya pihak-

pihak yang berhak atas royalti Hak Pengumuman (Performing Right), Hak Terkait 

(Neighboring Right) dan Hak Menggandakan (Mechanical Right) harus 

disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Bila itu 

menjadi konsekuensi logis, maka untuk mempertahankan efisiensi dalam 

pembayaran royalti, KCI dimungkinkan untuk direorganisasi guna sekaligus 

dapat mewakili penyanyi dan produser rekaman suara yang didasari atas Hak 

Terkait tadi, sebagai perbandingan di negara Perancis diberlakukan perlindungan 

melalui Neighboring Right dan Performing Right pada sound recording  yang  

haknya  melekat  pada  penyanyi. Produser  juga memiliki hak serupa pada 

sound recording yang hendaknya dapat didelegasikan haknya kepada collecting 

society seperti KCI dan italia juga menerapkan langkah yang serupa dengan 

Perancis,  sedangkan untuk wilayah negara maju Asia yaitu Jepang, memberi 
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hak kepada penyanyi untuk melarang penyewaan karya rekaman suara yang 

menampilkan gambar pertunjukan penyanyi tersebut tanpa seizin yang 

bersangkutan.  

Berkaca pada perbandingan pengelolaan hak cipta di setiap negara maju 

tersebut di atas memang sangat beragam caranya, namun masing-masing 

negara mencerminkan pengakuan hak dan keadilan. Kita memang masih harus 

melihat bagaimana perkembangan pelaksanaannya di Indonesia mendatang, 

mengingat bahwa pertama, UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta belum 

menunjuk secara khusus mengenai lembaga yang bergerak di bidang Performing 

Right; kedua, masih adanya 2 lembaga (ASIRI & KCI) yang sama-sama 

mempunyai kepentingan untuk mengelola Hak Pengumuman (Performing Right), 

Hak Menggandakan (Mechanical Right) dan Hak Terkait (Neighboring Right) 

yang dimana 2 lembaga juga tersebut mewakili golongannya masing-masing.  

Selama UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum direvisi, 

dikhawatirkan akan muncul permasalahan-permasalahan baru diseputar 

perlindungan hukum bagi karya lagu atau musik dan industri entertainment yang 

melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam industri rekaman serta problema 

diseputar eksploitasi karya-karya yang dihasilkan. Pihak-pihak terkait tersebut 

diantaranya adalah produser rekaman suara, penyanyi, musisi, pencipta lagu 

dan para pengguna karya seni lainnya.  

4.2.2 Pelanggaran Hak Pengumuman (Performing Right)  Oleh Telkomsel 

atas Penggunaan Ring Back Tone (RBT). 

Pelanggaran Hak Mengumumkan (Performing Right) yang dilakukan oleh 

Telkomsel atas penggunaan Ring Back Tone (RBT) atau Nada Sambung Pribadi 

(NSP) sebenarnya merupakan bagian dari fakta nyata dilapangan yang 
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merupakan kendala dalam menarik royalti dari para users, mengingat Telkomsel 

(selaku users) tidak beritikad baik untuk membayar royalti kepada KCI selaku 

kuasa dari para pencipta lagu.   

Secara garis besar pihak Telkomsel diharapkan segera mengurus lisensi Hak 

Pengumuman (Performing Right) dan membayar royalti atas pengumuman karya 

cipta lagu,  sebagaimana pengaturan lisensi yang disebutkan dalam pasal 45 (4) 

UU no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan: “Jumlah royalti 

yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi 

adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman 

kepada kesepakatan organisasi profesi”. 

KCI melakukan tuntutan hukum kepada Telkomsel kerena Telkomsel 

dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, untuk itu KCI menuntut 

kepada Telkomsel membayar gugatan ganti rugi.73  

Selanjutnya pihak Telkomsel menganggap bahwa lisensi Hak Pengumuman 

(Performing Right) yang mereka miliki, diberikan oleh pihak Label Company 

karena produser rekaman juga memiliki Hak Terkait (Neighboring Right) 

sebagaimana disebut pada pasal 1 (14) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak 

Cipta:  “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau 

Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau 

memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan 

tertentu”. Pada saat proses rekaman dilakukan, pencipta lagu telah mengalihkan 

baik Hak Menggandakan (Mechanical Right) maupun Hak Pengumuman 

                                                 
73
 Sumber: http://www.hukumonline.co.id. Diakses: April,16 2007. 
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(Performing Right) lagu yang mereka ciptakan pada produser rekaman dalam 

sebuah perjanjian pemberian lisensi.74 

Pihak Label Company yang diwakili EMI Music Indonesia dan Telkomsel 

menyatakan, RBT adalah teknologi baru dari proses penggandaan. Selama ini 

Indonesia hanya mengetahui cara disitribusi konvensional, sehingga jika 

berangkat dari pandangan tersebut pihak EMI berpendapat ini hanya 

menyangkut masalah distribusi saja dan mereka tidak perlu membayar kepada 

organisasi tertentu.75        

Melihat kasus di atas, memang wajar jika Label Company lebih berpihak 

pada Telkomsel karena perusahaan Label Company memiliki hubungan 

kerjasama dengan Telkomsel. Menurut penulis, seorang pemegang hak cipta 

atau bukan tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pemberian hak.  

Produser hanya memiliki hak menggandakan (Mechanical Right) terhadap 

master rekaman karena pembuatan master rekaman itulah yang dibiayai oleh 

produser dan penjelasan ini sesuai dengan definisi produser rekaman dalam 

pasal 1 (11) UU no.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan: “Produser 

Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam 

dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau 

perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman 

suara atau perekaman bunyi lainnya”. Selanjutnya kedudukan produser rekaman 

suara yang dalam hak terkait diperkuat lagi oleh pasal 49 (2) UU no.19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta, bahwa: “Produser Rekaman Suara memiliki hak 

eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa 

                                                 
74
 Komentar Hendra Tanu Suryaatmaja., Kuasa Hukum Telkomsel. Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/ 
Diakses: April, 18 2007. 

 
75
Ibid. 
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persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara 

atau rekaman bunyi”.  

Secara analogi dalam hal ini RBT seharusnya tidak masuk dalam kategori 

penggandaan, karena sifat dari RBT adalah termasuk dalam kategori 

mengumumkan (performing right) yang dilakukan oleh operator telepon seluler. 

Jadi posisi Telkomsel sama halnya dengan pihak restoran, hotel dan sebagainya, 

yang memperdengarkan lagu-lagu di tempat usahanya.  

Kedudukan Telkomsel dalam kasus ini akibat dari perjanjian lisensi yang 

dibuat antara Telkomsel dan Label Company, karena Telkomsel merasa bahwa 

izin yang dimiliki untuk menjual layanan RBT diberikan oleh pihak Label 

Company.  Pada perjanjian penyediaan content lagu tersebut Telkomsel sudah 

memenuhi segala kewajibannya untuk membayar royalti pada Label Company 

dan dalam perjanjian content lagu ini juga sudah diatur mengenai pembayaran 

royalti kepada pencipta lagu oleh pihak Label Company, sehingga ketika digugat 

oleh KCI pihak Telkomsel tidak terima dengan gugatan tersebut karena 

Telkomsel menganggap gugatan tersebut salah alamat dan seharusnya yang 

digugat adalah pihak Label Company, dengaan alasan bahwa seluruh content 

(isi) dalam layanan fasilitas RBT disediakan oleh pihak Label Company, 

sedangkan pihak operator seluler hanya bertindak sebagai toko digital (digital 

store) dari berbagai master rekaman lagu-lagu yang disediakan oleh Label 

Company.76   

Selanjutnya pihak Label Company menganggap ketika dilakukannya proses 

mechanical right atas sebuah lagu dengan perjanjian yang dibuat dengan 

pencipta lagu untuk mengalihkannya dalam bentuk Kaset atau CD, seketika 

                                                 
76
  Komentar Adnan Buyung., Kuasa Hukum Telkomsel. Sumber: http://www.sinarharapan.co.id. Diakses: Juni, 

18 2007.  
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itulah pihak Label Company beranggapan bahwa hasil Mechanical Right tersebut 

adalah sepenuhnya hak mereka (pasal 49 (2) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak 

Cipta). Namun tentunya ada hak lain yang tidak bisa hilang dari pencipta yaitu 

hak moral yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaan yang dibuatnya. Hak moral 

(Moral Right) adalah hak yang timbul sebagai akibat sifat manunggal antara 

ciptaan dan diri si pencipta atau dapat berupa integritas dari si pencipta. Pada 

hak cipta, hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan. Adapun 

pengaturan hak moral dapat dijumpai dalam pasal 24 UU no.19 tahun 2002 

tentang Hak Cipta. Pada ketentuan pasal 24 menyebutkan : 

1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta 
supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.  

2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah 
diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau 
dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal 
dunia.  

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap 
perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan 
nama atau nama samaran Pencipta.  

4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai 
dengan kepatutan dalam masyarakat. 

 
Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah 

diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya 

hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus di cantumkan didalam karyanya, 

inilah yang membedakan hak cipta dengan hak-hak kebendaan lainnya. 

Selanjutnya untuk perlindungan hukum hak moral itu diatur dalam pasal 55 UU 

no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan: 

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak 

mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa 

persetujuannya: 

1) meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; 
2) mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; 
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3) mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau  
4) mengubah isi Ciptaan. 
 
Terkadang ditemukan dalam karya cipta lagu yang disiarkan melalui media 

elektronik, pihak penyelenggara siaran, tidak mencantumkan nama penciptanya. 

Untuk pelanggaran atas hak moral itu maka si pencipta atau pemegang atas hak 

cipta sebenarnya dapat saja mengajukan tuntutan.  

4.2.3. Kurangnya Pemahaman Users Terhadap Kewajiban Pembayaran 

Royalti Atas Penggunaan Lagu. 

International Symposium on Copy Right Protection of Musical Works and 

Collective Management Organization at The Digital in Indonesia, merupakan 

simposium internasional yang diadakan di Jakarta pada bulan April tahun 2007 

lalu. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Karya Cipta 

Indonesia (KCI), Ditjen HaKI Dephum dan HAM, serta CISAC (The 

Confederation of International Societies for Authors and Composers).  Kegiatan 

tersebut dihadiri oleh Ang Kwee Tiang (Direktur Asia Pasifik CISAC), serta 

beberapa tokoh selaku wakil dari beberapa lembaga collecting society 

international seperti Satoshi Watanabe (JASRAC-Jepang), Aline Jelene 

(SACEM-Perancis), Scott Morris (APRA-Australia), Edmund Lam (COMPASS-

Singapura), Willy Yeung (ASCAP-Amerika Serikat).77 

Diadakannya simposium internasional ini menunjukan bahwa, mata dunia 

saat ini sedang tertuju pada Indonesia dan khususnya KCI dalam peran sertanya 

menjadi bagian dari collecting society internasional. Indonesia merupakan salah 

satu pangsa pasar industri musik terbesar dunia dan KCI  diberikan kuasa oleh 

114 negara melalui CISAC (The Confederation of International Societies for 

Authors and Composers) untuk mengelola lebih dari 10 juta lagu asing yang 

                                                 
77
 Sumber: http:// www.republika.co.id. Diakses: Juni, 22 2007. 
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digunakan di Indonesia, dari lagu sebanyak itu, di dalamnya bernaung sekitar 

dua juta pencipta lagu asing, sedangkan lagu-lagu karya anak bangsa yang 

kuasanya diberikan kepada KCI tercatat sekitar 2.450 pencipta dengan jumlah 

lagu sekitar 83 ribu.78   

Bukan hal yang mudah dalam mewujudkan impian KCI untuk menciptakan 

kesadaran hukum pada users atas kewajiban membayar royalti dari penggunaan 

lagu pada tempat usaha mereka.79  Menurut peneliti, lahirnya KCI di Indonesia 

bisa dibilang terlambat tapi hal ini jauh lebih baik dari pada tidak ada sama sekali 

suatu lembaga collecting society di Indonesia, KCI yang sudah adapun masih 

diragukan keberadaannya oleh para users, dengan alasan para Users masih 

menganganggap keberadaan KCI tidak diatur secara khusus oleh UU No.19 

tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun KCI terus berkembang untuk 

mendapatkan pengakuan agar keberadaannya diakui di masyarakat dalam 

melindungi hak pencipta lagu, walaupun pengakuan tersebut hanya dalam 

bentuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Hak Cipta, 

Paten dan Merek Departemen Kehakiman dengan KCI  tentang : "Hak Cipta" 

pada tanggal 23 September 1998, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal 

HKI Departemen Kehakiman RI (S. Kayatmo) dan Ketua KCI (Rinto Harahap).80 

KCI merupakan lembaga karya cipta musik yang didirikan berdasarkan Akta 

                                                 
78
 Komentar Bapak Enteng Tanamal. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan KCI. 2007. Pada 

“International Symposium on Copy Right Protection of Musical Works and Collective Management 
Organization at The Digital in Indonesia”., Jakarta. 

 
79
 Ibid. 

80
 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia., Sumber: 

http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi., Diakses:  Agustus, 24 2007. 
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Notaris No.42 tertanggal 12 Juni 1990, dengan berazaskan Pancasila dan UUD 

1945.81          

Industri musik Indonesia sudah berkembang sejak tahun 1970-an, 

seharusnya collecting society di Indonesia lahir pada era tersebut, adapun 

tujuannya yang pertama adalah agar collecting society di negara tersebut bisa 

mengimbangi dan mengikuti setiap perkembangan zaman industri musik pada 

era tahun 1970-an, kemudian kedua untuk menciptakan suatu budaya hukum 

yang nantinya bertujuan mengubah pola pikir masyarakat bahwa membayar 

royalti lagu merupakan suatu kebiasaan di masyarakat dan sebagai bentuk 

wujud penghargaan atas ciptaan musik, sehingga masyarakat merasa bahwa 

membayar royalti bukanlah suatu tindakan yang membebani dalam kehidupan 

mereka. Selanjutnya adapun kaitannya dengan pernyataan peneliti yang 

mengatakan bahwa kelahiran KCI di Indonesia terlambat, hal ini tidak lepas dari 

pengamatan penulis (dalam kehidupan sosial peneliti juga merupakan bagian 

dari masyarakat) melihat adanya kecenderungan bahwa masyarakat Indonesia 

sudah lebih pintar dalam menghadapi perkembangan zaman dan hal ini dapat 

terlihat dari kebiasaan masyarakat mengantisipasi mengenai hal-hal yang 

merupakan suatu kewajiban hukum, terlebih lagi jika kewajiban hukum tersebut 

harus dikompensasikan dalam bentuk uang. Membandingkan dengan kebiasaan 

masyarakat Indonesia atas kewajibannya membayar PBB (Pajak Bumi dan 

Bangunan) yang terkadang terlambat, maka bukan sesuatu yang mengherankan 

jika sulitnya menarik royalti dari Users dan terkadang membuat KCI harus 

menempuh langkah-langkah negosiasi agar Users mau membayar royalti 

penggunaan lagu, tetapi tidak jarang ada juga Users yang menolak negosiasi 

                                                 
81
 Yayasan Karya Cipta Indonesia., The Esthablihsment of YKCI. Sumber: http://www.kci.or.id., Diakses: April, 

04 2007. 
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bahkan  tidak  mau  membayar  royalti. Users  merupakan  pengguna  lagu 

komersial yang memutar lagu serta memperdengarkan lagu tersebut pada 

tempat usaha mereka dan Users juga merupakan bagian dari individu sosial 

masyarakat.  

Terdapat banyak kasus pelanggaran hak cipta yang dibawa KCI ke tingkat 

pengadilan niaga/pengadilan negeri dan bahkan putusannya-pun sudah 

berkekuatan hukum tetap, dengan berkaca pada kasus-kasus tersebut 

hendaknya ini menjadi pembelajaran bagi Users, bahwa KCI dalam menjalankan 

tugasnya memang sunguh-sunguh memperjuangkan hak pencipta lagu dengan 

berdasarkan UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan berazaskan 

Pancasila dan UUD 1945. Adapun sebagai contoh pada beberapa kota di 

Indonesia, untuk kasus pelanggaran hak cipta KCI sudah menempuh upaya 

hukum dalam menindak Users yang melakukan pelanggaran hak cipta, 

diantaranya sebagai berikut:82 

a. Pada kasus pelanggaran hak cipta “Ring Tone” yang terjadi di 
Malang, antara KCI (sebagai penggugat) dengan Joseph L. Loekito 
(sebagai tergugat). Tergugat dalam usahanya yang bergerak 
dibidang ponsel juga menjual produk download ”Ring Tone”, atas 
pelanggaran hak cipta tersebut KCI melakukan gugatan tuntutan 
hukum pidana kepada tergugat. Berdasarkan hasil persidangan, 
maka Pengadilan Negeri Malang mengeluarkan Surat Putusan 
Nomor: 661/Pid.B/2006/PN.MLG dan memutuskan dakwaan 
pelanggaran pasal 72 (2) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.  

 
b. Pada kasus pelanggaran hak cipta atas kasus “Barcode Pool 
Tables” yang terjadi di Bandung, antara KCI (sebagai penggugat) 
dengan Yoppi Ardiyanto (sebagai tergugat). Tergugat dalam 
usahanya yang bergerak dibidang billiard telah menyiarkan/ 
memperdengarkan/mengumumkan lagu kepada pengunjung tanpa 
se-izin KCI, atas pelanggaran hak cipta tersebut KCI melakukan 
gugatan tuntutan hukum pidana kepada tergugat.  Berdasarkan 
hasil persidangan, maka Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan 
Surat Putusan Nomor: 368/Pid./B/2005/PN.BDG dan memutuskan 

                                                 
82
 Berkas KCI dalam bentuk Copy. 2005. 
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dakwaan pelanggaran pasal 72 (1) UU No.19 tahun 2002 tentang 
Hak Cipta. 

 
c. Pada kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Jakarta, antara 

KCI (sebagai penggugat) dengan PT. Pratama Original Production 
(sebagai tergugat). Tergugat dalam usahanya yang bergerak 
dibidang entertainment telah menyiarkan/memperdengarkan/ 
mengumumkan lagu secara live kepada pengunjung tanpa se-izin 
KCI, atas pelanggaran hak cipta tersebut KCI melakukan gugatan 
hukum kepada tergugat.  Berdasarkan hasil persidangan, maka 
Pengadilan Niaga Jakarta mengeluarkan Surat Putusan Nomor: 
70/Hak Cipta/2005/PN. Niaga JKT.PST dan memutuskan dakwaan 
pelanggaran pasal 1 (5) dan Pasal 2 (1,2) UU No.12 tahun 1997 
tentang Hak Cipta, jo Pasal 1365 KUH Perdata. 

 
d. Pada kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Jakarta, antara 

KCI (sebagai penggugat) dengan SAHID JAYA HOTEL (sebagai 
tergugat). Tergugat dalam usahanya yang bergerak dibidang jasa 
perhotelan telah menyiarkan/memperdengarkan/mengumumkan 
lagu secara live kepada pengunjung tanpa se-izin KCI, atas 
pelanggaran hak cipta tersebut KCI melakukan gugatan hukum 
kepada tergugat.  Berdasarkan hasil persidangan, maka Mahkamah 
Agung Republik Indonesia mengeluarkan Turunan Putusan Nomor: 
038K/N/Haki/2005.jo.No:17/HAK-CIPTA/2005/P.N.NIAGA.JKT.PST 
dan memutuskan dakwaan pelanggaran pasal 1 (5) dan Pasal 2 
(1,2) UU No.12 tahun 1997 tentang Hak Cipta, jo Pasal 1365 KUH 
Perdata.  

 
Uraian di atas merupakan beberapa kasus pelanggaran hak cipta yang sudah 

mendapatkan putusan pengadilan, namun dilapangan ada juga beberapa kasus 

pelanggaran hak cipta yang tidak sampai pada tingkat pengadilan dan KCI hanya 

melakukan tidakan somasi (teguran) terlebih dahulu agar users mengetahui akan 

kewajibannya membayar royalti. Terdapat kasus lain seperti yang terjadi pada 

perusahaan biro perjalanan wisata dan jasa transportasi darat lintas provinsi di 

Bandung, pihak armada bus yang bersangkutan diminta untuk membayar royalti 

atas lisensi izin penggunaan lagu kepada KCI, yang jumlahnya Rp.180.000,-

/tahun (seratus delapan puluh ribu/tahun) untuk TV/Video Screen dan Rp. 
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90.000,-/tahun (sembilan puluh ribu/tahun) untuk Background Music, dikalikan 

dengan jumlah unit armada yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.83 

KCI melakukan tindakan somasi (teguran) pada perusahaan armada bus 

tersebut namun tidak disambut baik dan mereka berdalih bahwa KCI sebelumnya 

tidak melakukan sosialisasi dengan ketidakpuasan tersebut akhirnya pihak 

perusahaan armada bus melaporkan hal ini ke pihak Kamar Dagang dan Industri 

(KADIN) Jawa Barat. Berdasarkan laporan perusahaan armada bus tersebut, 

pihak KADIN Jawa Barat-pun menghimbau penolakan pembayaran royalti atas 

pungutan yang dilakukan KCI, dengan alasan bahwa bukti-bukti yang dimiliki KCI 

untuk menarik royalti tidak kuat.84     

Selain kasus diatas, terdapat juga kasus lain yang terjadi antara KCI dan 

PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), sehingga ketua PHRI yang 

menjabat saat ini, menghimbau kepada seluruh anggota PHRI untuk sementara 

waktu tidak melaksanakan kewajibannya membayar royalti kepada KCI.85  

Menurut peneliti, aksi penolakan pembayaran royalti kepada KCI yang 

dilakukan oleh pihak PHRI saat ini merupakan dampak dari sikap PHRI atas 

kekalahannya dalam persidangan kasus pelanggaran hak cipta di Pengadilan 

Niaga, hingga ke tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

Adapun kronologis permasalahan antara KCI dengan PHRI akan penulis 

uraikan dalam pembahasan berikut. Pada tahun 1993 antara KCI dan PHRI telah 

melakukan penandatanganan kesepakatan Memorandum of Understanding 

(MoU), yang pada isi pokok kerjasama tersebut menyepakati bahwa seluruh 

anggota PHRI termasuk dan tidak terkecuali pihak hotel, restoran dan cafe akan 
                                                 
83
 Sumber: http://www.asita-jabar.web.id/. Diakses: Juni, 22 2007. 

84
 Sumber: http://www.disperindag-jabar.go.id/., Diakses: Juni, 22 2007.   

85
 Sumber: http://www.fajar.co.id/., Diakses: Juni, 22 2007. 
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menghormati UUHC dengan bukti mengurus izin lisensi Hak Cipta pengumuman 

musik/lagu milik para pencipta lagu yang tergabung dalam anggota KCI. Sikap ini 

sebagai wujud nyata kepedulian PHRI terhadap hak atas kekayaan intelektual.86 

 Bahwa alangkah terkejutnya kemudian tanpa dasar, alasan dan perhitungan 

yang jelas serta dilakukan secara sepihak, pada periode tahun 2003/2004 KCI 

memberlakukan biaya kenaikan lisensi tarif royalti pengumuman lagu yang 

sangat drastis/fantastis/significant dan dibebankan kepada seluruh anggota PHRI 

di Indonesia. Misalnya, Sahid Jaya Hotel yang dalam pembayaran lisensi royalti 

pengumuman lagunya menjadi lebih kurang sebesar Rp.112.376.160,- (seratus 

dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) per 

tahun, (kenaikan tarif royalti lagu lebih dari 500%, dari tahun-tahun sebelumnya). 

Tanpa ada kesepakatan atau sosialisasi terlebih dahulu yang menurut pihak 

Sahid jaya Hotel menimbulkan rasa ketidakadilan, ketidak-patutan atau 

kepantasan khususnya bagi Sahid Jaya Hotel dan umumnya bagi anggota-

anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.87   

Kemudian tanggal 23 April 2004 telah dilaksanakan pertemuan antara PHRI 

dan KCI perihal penjelasan aturan-aturan serta perhitungan yang dipakai dalam 

memungut biaya lisensi kepada hotel, restoran dan cafe agar mengacu pada UU 

No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan mengenai kenaikan biaya 

lisensi royalti lagu periode 2003/2004 akan dipertimbangkan oleh KCI atas dasar 

pertimbangan kondisi hotel, restoran dan cafe yang belum pulih pasca krisis 

moneter. Sehingga dari pertemuan tersebut baik pihak KCI dan PHRI akan 

                                                 
86
 Berkas dalam bentuk copy., 2005. Isi Jawaban Tergugat II “Turunan Putusan Peninjauan Kembali (PK) 
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kasus KCI dan Sahid Jaya Hotel”. Jakarta. 

 
87
 Ibid. 
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menyiapkan draft revisi MoU untuk segera dibahas dan disepakati oleh kedua 

belah pihak.88  

Hasil dari pertemuan yang dilakukan PHRI dan KCI, maka pihak PHRI 

mendapatkan masukan-masukan dari Badan Pimpinan Daerah (BPD) / Badan 

Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia beserta 

seluruh anggota-angotanya di Indonesia, untuk melakukan Rakernas di Manado 

tanggal 4 Oktober 2004. Berdasarkan hasil Rakernas tersebut PHRI 

mengeluarkan surat keputusan untuk sementara waktu menunda pemberlakuan 

pembayaran tarif royalti baru, sampai ada kesepakatan baru antara PHRI dan 

anggota-anggotanya.89   

Adapaun pembahasan dalam Rakernas PHRI tersebut menyatakan, bahwa 

jelas dan nyata penentuan tarif royalti lisensi lagu oleh KCI tersebut tidak 

mempunyai sandaran atau dasar hukum sebagai pelaksanaan dari UU No.19 

tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau 

berbentuk Juklak tentang penetapan royalti lagu. Selanjutnya pihak PHRI 

mempertanyakan mengenai legalitas KCI dalam melaksanakan penagihan royalti 

lisensi lagu kepada Sahid Jaya Hotel, apakah mempunyai kapasitas hukum atau 

tidak.  Ada tidak, jaminan bahwa pencipta asli atau ahli warisnya tidak meng-

claim atau menuntut Sahid Jaya Hotel.  Apakah uang royalti lagu yang diterima 

KCI tersebut sampai ke tangan para pencipta asli atau ahli warisnya, sebab hal 

tersebut selalu menjadi pertanyaan/wacana bagi seluruh anggota Perhimpunan 

Hotel dan Restorant Indonesia (PHRI).  Apabila hal tersebut diatas telah jelas 

mengenai penggunaannya dan telah disepakati bersama mengenai tarif royalti 

baru, maka PHRI pada prinsipnya mempunyai itikad baik menghimbau seluruh 

                                                 
88
 Ibid.  

89
 Ibid. 
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anggota untuk membayar lisensi royalti lagu tersebut diatas dan memperpanjang 

perjanjian lisensi/izin pengumuman musik dan lagu.90   

PHRI mempunyai dalil pembelaan bahwa pihaknya tidak melanggar 

ketentuan hukum pasal 1365 KUH Perdata, melainkan KCI-lah yang telah 

melanggar ketentuan hukum pasal 1365 KUH Perdata tersebut dengan bukti 

kenaikan secara sepihak oleh KCI terhadap biaya pembayaran lisensi royalti lagu 

periode 2003/2004.91  Adapun pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan:  

”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.  

PHRI menilai, sikap yang dilakukan KCI atas kenaikan tarif sepihak tersebut 

bertentangan dengan hak-hak subyektif serta bertentangan dengan kapatutan 

dan kepantasan yang ada dalam masyarakat, sebab sebelum kasus ini terjadi 

sikap PHRI dan anggota-anggotanya masih bersedia dan mau membayar royalti 

lisensi lagu, mari kita duduk bersama-sama mengatur kembali perhitungan 

besaran kenaikan tarif royalti yang pantas, proporsional dan disepakati bersama 

dengan mengindahkan koridor-koridor kapantasan dan kepatuhan.92        

Senada dengan pernyataan yang dilontarkan oleh pihak PHRI mengenai 

besaran tarif, dalam hal ini pihak users (khususnya karaoke) yang ada di daerah 

contoh Malang mengutarakan hal yang serupa bahwa penetepan tarif tidak bisa 

dilakukan dengan cara flat, sebab belum tentu besaran ruang dan jumlah unit 

yang dimiliki antara satu tempat usaha dengan tempat yang lainnya sama. 

Terlihat disini untuk segi pengawasan KCI terhadap Users yang berada didaerah 

                                                 
90
 Ibid. 

91
 Ibid. 

92
 Ibid. 
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(tidak dalam lingkup kota besar) masih kurang menjangkau, walaupun dalam 

aturan mekanisme yang ada KCI memang sebelumnya telah melakukan survei 

terlebih dahulu untuk menentukan besaran tarif. Terlepas dari itu semua adanya 

jarak lokasi yang jauh antara KCI dan Users yang berada di daerah 

menyebabkan mau tidak mau disini pihak yang lebih bersikap pro-aktif adalah 

Users yang berada di daerah untuk beritikad baik dalam membuat laporan ke 

KCI tentang penggunaan pengumuman lagu tersebut.93  

Sikap pro-aktif Users yang ada di daerah dalam membuat laporan ke KCI 

tentang penggunaan pengumuman lagu memang merupakan sikap yang baik, 

tetapi dibalik sikap baik tersebut juga tentu akan memudahkan terjadinya celah 

penyimpangan terhadap data laporan yang tidak transparan oleh pihak users 

karena tidak adanya pengawasan langsung dari KCI.94      

Selanjutnya jika berbicara mengenai kewajiban Users dalam membayar 

royalti kami sebagai Users juga mengakui bahwa hal tersebut memang 

merupakan suatu keharusan dan tidak ada alasan untuk menolak, namun dalam 

penerapannya terbentur kendala budaya pola pikir masyarakat yang masih 

menganggap bahwa ”ada uang ada barang”. Penyebab munculnya persepsi 

tersebut karena ada beberapa Users yang menganggap bahwa jika saya sudah 

membayar royalti, lalu apa yang saya dapatkan selain hak pengumuman. Sikap 

berlawanan inilah yang terkadang menjadi benturan di masyarakat, sebab 

masyarakat Indonesia dengan kultur budaya yang masih kental menganggap 

bahwa segala sesuatu yang dikompensasikan dengan uang maka sesuatu 

tersebut tentu harus mempunyai wujud bentuk (barang). Faktor pertama, yang 

                                                 
93
  Wawancara dengan Bapak Rachmat Idisetyo. Manager VIVACE KARAOKE – RESTO AND CAFÉ. Malang,  

24 Januari 2008. Beliau juga pernah menjabat sebagai Manager NAV KARAOKE Malang. 
 
94
 Ibid. 
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mendasari terbentuknya tindakan tersebut karena users menganggap bahwa 

lagu yang mereka dapat berasal dari usaha yang mereka lakukan sendiri dalam 

mengumpulkan (mengkoleksi) lagu dan bukan dari peran serta KCI yang 

memberikan fasilitas content lagu tersebut. Selanjutnya, faktor kedua kurangnya 

tingkat pendidikan serta pengetahuan dibidang HaKI yang dimiliki oleh users dan 

masyarakat umum, menjadikan proses pembayaran royalti masih bersifat 

setengah hati.  Namun terlepas dari itu semua kami sebagai users memaklumi 

pro-kontra dalam penarikan royalti hanyalah bagian dari proses tahapan yang 

memang harus dilewati dan hadirnya KCI di Indonesia memang sudah cukup 

mewakili hak-hak dari pencipta lagu khususnya pencipta lagu Indonesia, tanpa 

adanya peran serta KCI mustahil bagi para pencipta lagu Indonesia dapat 

menarik royaltinya di luar negeri.95      

Harapan kami (Users) kedepan, bahwa KCI selama ini sudah banyak 

membantu dalam proses pendistribusian royalti dari Users ke pencipta lagu. 

Tetapi bagi Users, KCI masih kurang terkesan sebagai mitra yang membimbing 

para Users jadi sikap KCI dilapangan lebih condong pada tampilan penegak 

hukum sebab jika sebagai mitra kerja maka posisi KCI dan Users bisa sejajar 

sehingga untuk hubungan komunikasi dua arah antara KCI dan Users bisa 

berjalan dengan baik.96    

Selanjutnya jika menganalisa kasus-kasus serta pendapat dari para Users 

diatas, bahwa keberpihakan sikap KADIN Jawa Barat dan sikap Ketua PHRI 

(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) terhadap penolakan pembayaran 

royalti kepada KCI tersebut sangat disesalkan oleh pihak KCI, padahal staf 

operasional KCI yang ada dilapangan sebelum melakukan penarikan royalti 

                                                 
95
 Ibid. 

96
 Ibid. 
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sudah mendatangi terlebih dahulu setiap tempat hiburan dan fasilitas umum dan 

ketika melakukan pemungutan royalti didukung dan dilengkapi berkas aspek 

legal yang mencukupi.  Jika users mengikuti perkembangan tentang hak cipta, 

maka terbukti berbagai tuntutan hukum dimuka pengadilan yang dilakukan KCI 

baik pidana maupun perdata, berhasil dimenangkan oleh KCI.97  Adapun contoh 

kasus hotel Sahid Jaya di Jakarta dan kasus Barcode Pool Tables di Bandung, 

yang dimenangkan oleh KCI.  Jadi hendaknya users belajar dari pengalaman 

kasus tersebut.  

Aspek legal KCI dalam melakukan pemungutan royalti sudah cukup kuat 

dengan mengantongi surat kuasa dari pencipta lagu, disamping itu legalitas dari 

hak pencipta lagu ini didukung dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta, terutama dengan memberi perlindungan terhadap hak perbanyakan 

(Mechanical Right) dan hak mengumumkan (Performing Right). KCI juga 

menyangkal telah memunguti royalti lagu Sunda tanpa memegang surat kuasa, 

karena saat ini pencipta lagu Sunda yang masuk di KCI, jumlahnya kurang lebih 

200 orang. Di antaranya Doel Sumbang, Yana Kermit, Uko Hendarto, Darso 

Hendarso, Yayan Jatnika, dan lain-lain.98  

Berdasarkan bukti yang ada tersebut menurut penulis, tidak ada alasan bagi 

pihak users (armada bus) dan pihak instansi terkait seperti KADIN Jawa Barat 

maupun pihak PHRI untuk menolak membayar royalti.  Jika users tetap menolak, 

itu merupakan suatu bentuk yang sama artinya “mengebiri” hak-hak dari para 

pencipta lagu. Jadi hendaknya para pelaku usaha harus memahami betul 

tentang kewajibannya membayar royalti, jika users memang tidak mengerti 

                                                 
97
 Komentar Ibu Yessi Kurniawan,. Kepala Wilayah KCI Jabar., Sumber: http://www.disperindag-jabar.go.id/., 

Diakses Juni, 22 2007.    
  
98
 Ibid.   
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hendaknya menemui langsung untuk menanyakan atau melakukan negosiasi  

dengan pihak KCI, jadi jangan malah membuat laporan pengaduan dengan 

mendatangi dinas instansi yang memang tidak mengerti tentang hak cipta.  

Justru tindakan users ini akan membuat masalah jadi lebih rumit sebab si users 

sendiri memang belum memahami akan kewajibannya membayar royalti, 

mendatangi pihak dinas instansi terkait yang memang tidak mengerti tentang hak 

cipta, sehingga keduanya akan semakin bingung dan nantinya akan 

menimbulkan kesan bahwa users ingin mengadu domba antara KCI dan dinas 

instansi setempat. 

Menyinggung masalah tata cara mekanisme penagihan royalti, dalam 

pelaksanaannya KCI memang tidak dibantu oleh pemerintah, sebab pemerintah 

memang tidak dapat mengintervensi hal tersebut karena itu merupakan 

sepenuhnya kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) berdasarkan 

surat perjanjian kuasa yang dibuat antara KCI dengan Pencipta Lagu.   

Selanjutnya pada fakta dilapangan yang peneliti temukan, pihak users juga 

mengungkapkan adanya perbedaan besaran tarif pungutan royalti antara users 

satu dengan users lainnya, sehingga terkesan bahwa KCI bersifat sepihak dalam 

menentukan besaran tarif royalti yang dibebankan kepada users.99 Misalnya, 

perselisihan yang terjadi antara KCI dan PHRI mengenai penentuan besaran tarif 

royalti secara sepihak oleh KCI. 

Menjawab hal tersebut pada dasarnya untuk besaran tarif royalti, KCI 

mengadaptasi berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh CISAC (The 

Confederation of International Societies for Authors and Composers).  Sebagai 

induk dari lembaga collecting society sedunia, CISAC bertugas mengkoordinir 

                                                 
99
 Ibid. 
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aktivitas-aktivitas collecting society se-dunia dalam menentukan tata cara 

pengelolaan royalti agar lebih baik dan efesien. CISAC pun memberi 

kelonggaran untuk setiap negara anggota collecting society-nya dalam 

menetapkan besaran tarif dengan menyesuaikan kondisi perekonomian negara 

dimana collecting society tersebut berada, dengan alasan  antara negara maju 

dan negara berkembang tentu ada perbedaan dalam tingkat struktur 

perekonomiannya, selain itu agar pembebanan tarif  tidak mengganggu dan 

mempengaruhi sistem perekonomian negara tersebut.100  

Selanjutnya untuk wilayah Indonesia, dalam menentukan besaran tarif tanpa 

mengesampingkan kondisi perekonomian Indonesia, KCI juga melihat pada 

kondisi tiap unit usaha yang dimiliki users. Adapun alasan KCI mengambil 

kebijakan demikian dikarenakan adanya perbedaan tingkat kondisi pendapatan 

atau penghasilan (income) yang diterima users dari tempat usahanya. 

Penentuan perbedaan besaran tarif ini, didasari oleh survei yang jauh 

sebelumnya sudah dilakukan KCI pada masing-masing tempat unit usaha users, 

sehingga dari data survei tersebut KCI dapat membedakan mana saja unit usaha 

yang baru buka dengan unit usaha yang sudah mapan. Jadi, memang ada 

perbedaan dalam penentuan besaran tarif atas royalti yang dipungut KCI, namun 

hal ini semata-mata dilakukan KCI untuk menghormati hak-hak users sebab 

alangkah tidak adil jika users yang baru membuka unit usaha dikenakan tarif 

yang sama besarnya dengan users yang telah memiliki unit usaha mapan.101   

Berdasarkan uraian penjelasan sub bab 4.2. diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa  pertama, perselisihan yang terjadi antara Yayasan Karya Cipta Indonesia 

(KCI) dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dikarenakan tidak 

                                                 
100
 Ibid. 

101
 Ibid. 
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adanya lembaga collecting society yang diatur secara tertulis dalam UU no.19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga kondisi ini menimbulkan banyaknya 

penafsiran mengenai lembaga mana yang berhak secara yuridis dalam 

memungut royalti. Hal ini membuat users bingung karena mereka tidak tahu 

secara pasti kepada lembaga mana mereka harus membayar royalti.     

Selanjutnya kedua, pelanggaran Hak Pengumuman (Performing Right) oleh 

Telkomsel atas penggunaan Ring Back Tone (RBT) dikarenakan kedudukan 

Telkomsel dalam kasus ini akibat dari perjanjian lisensi yang dibuat secara 

sepihak antara Telkomsel dan Label Company, tanpa melibatkan pencipta lagu 

yang kuasanya diberikan kepada KCI. Berbekal surat perjanjian lisensi tersebut 

Telkomsel beranggapan bahwa pihaknya sudah memenuhi segala hak dan 

kewajiban atas izin Hak Pengumuman (Performing Right) untuk penggunaan 

Ring Back Tone (RBT), tanpa harus meminta izin Hak Pengumuman (Performing 

Right) kepada KCI selaku kuasa yang ditunjuk oleh pencipta lagu. KCI 

menganggap bahwa tindakan Hak Pengumuman (Performing Right) yang 

dilakukan Telkomsel tersebut telah merugikan anggotanya (pencipta lagu) 

karena royalti atas pengumuman lagu pada fasilitas Ring Back Tone (RBT) tidak 

diserahkan kepada KCI melainkan pihak Label Company, atas pelanggaran izin 

Hak Pengumuman (Performing Right)  tersebut KCI melakukan gugatan hukum 

kepada Telkomsel. 

Ketiga, diadakannya International Symposium on Copy Right Protection of 

Musical Works and Collective Management Organization at The Digital in 

Indonesia di Jakarta pada bulan April tahun 2007, bukan merupakan suatu 

bentuk jaminan untuk membuka mata users akan kewajibannya membayar 

royalti. Memang tidak dapat dipungkiri dengan tidak diaturnya kedudukan KCI 
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dalam UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, merupakan salah satu faktor 

yang dijadikan alasan oleh Users untuk menolak membayar royalti lagu kepada 

KCI. Konflik ini berakibat pada penolakan pembayaran royalti di beberapa 

daerah, misalnya kasus yang terjadi pada perusahaan transportasi bus di 

Bandung yang menolak membayar royalti dan pihak PHRI yang menghimbau 

kepada para anggotanya untuk sementara waktu tidak membayar royalti 

pengumuman lagu kepada KCI. 

Pendapat peneliti, sebab terjadinya masalah dalam pemungutan royalti yang 

terjadi saat ini adalah karena tidak adanya lembaga collecting society yang 

disebut dan diatur tegas dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

sehingga kondisi ini menimbulkan banyaknya penafsiran mengenai lembaga 

mana yang berhak secara yuridis dalam memungut royalti. Memang selama ini 

yang dikenal masyarakat adalah KCI, sehingga lembaga privat yang berbentuk 

yayasan ini ketika menjalankan tugasnya terkendala karena izin memungut 

royalti yang tidak secara tegas diatur dalam UU No.19 Tahun 2002 dan hal inilah 

yang dijadikan oleh beberapa pihak Users untuk menghindar dari kewajibannya 

membayar royalti kepada KCI.  

Berkaca pada kasus-kasus diatas pada perkembangannya setiap subyek 

hukum baik orang maupun lembaga badan hukum pada umumnya mempunyai 

hak dan kewajiban, seperti halnya KCI sebagai lembaga privat yang berbentuk 

badan yayasan, didasari atas maksud dan tujuan berdirinya maka KCI 

mempunyai kewenangan untuk ikut menjadi bagian dari komponen sistem 

hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta musik 

khususnya dalam lingkup Hak Cipta karya musik.  
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Selanjutnya sesuai dengan teori perlindungan hukum, bahwa KCI berusaha 

memberikan perlindungan hukum bagi pencipta musik, khususnya dalam lingkup 

Hak Cipta karya musik sebab Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta 

atau pemegang Hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.102 Jadi dapat terlihat bahwa hukum menjamin kepemilikan atas ciptaan 

tersebut serta menjamin setiap manusia atas penguasaan ciptaan untuk dapat 

menikmati secara eksklusif atas benda atau ciptaannya yang dihasilkannya 

dengan dilindungi oleh hukum.103 Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan 

bahwa perlindungan hukum juga melindungi pencipta selaku subyek hukum yang 

menciptakan karya musik.  

Keberedaan hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya masyarakat (ubi 

societes ubi ius) dan hukum dibentuk sebagai pedoman untuk mengatur 

masyarakat. Sehingga perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan 

akan harkat dan martabat serta adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia 

yang dimiliki oleh subyek hukum dalam lingkup negara hukum (machstaat) 

berdasarkan ketentuan hukum agar terhindar dari kesewenang-wenangan.104 

Konsep teori perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah, hal ini 

dikarenakan pemerintah sebagai titik sentralnya. Adanya tindakan pemerintah 

                                                 
102

 Pasal 2 (ayat 1) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

 
103

 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. “Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di 
Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal 25.  

 
104

 Philipus Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.  Bina Ilmu., Surabaya. hal 34.  
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sebagai titik sentralnya maka terbentuk 2 (dua) macam perlindungan hukum, 

yaitu:105  

1) Perlindungan Hukum Preventif 
Pada perlindungan hukum preventif ini, tujuannya adalah untuk 
mencegah terjadinya sengketa/permasalahan.  

2) Perlindungan Hukum Represif    
Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. Seperti halnya penanganan perlindungan hukum oleh peradilan 
umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk di dalam kategori 
perlindungan hukum represif. 
 

Sesuai dengan konsep teori perlindungan hukum, KCI sebagai lembaga 

publik yang melakukan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik, 

bersama dengan pemerintah secara langsung tentu menjadi bagian dari sistem 

hukum tersebut. Adapun wujud bentuk perlindungan hukum preventif dan 

perlindungan hukum represif yang telah dilakukan KCI, adalah sebagai berikut: 

1) Bentuk Perlindungan Hukum Preventif KCI 

Bentuk perlindungan hukum preventif KCI untuk mencegah terjadinya 

sengketa/permasalahan diantaranya dengan melakukan sosialisasi 

tentang Hak Cipta khususnya Hak Cipta karya musik, misalnya: 

a. Salah satu contoh kegiatan International Symposium on Copy Right 

Protection of Musical Works and Collective Management Organization 

at The Digital in Indonesia, merupakan simposium internasional yang 

diadakan di Jakarta pada bulan April tahun 2007 lalu. Kegiatan ini 

merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Karya Cipta Indonesia 

(KCI), Ditjen HaKI Dephum dan HAM, serta CISAC (The 

Confederation of International Societies for Authors and Composers). 

                                                 
105
 Ibid, hal 35. 
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b. Selanjutnya untuk menciptakan perlindungan hukum tentu tidak bisa 

lepas dari perlu adanya kerjasama antara KCI dan Pemerintah dalam 

melakukan sosialisasi tentang hak cipta khususnya hak cipta karya 

musik. Alasan yang pertama, untuk menghemat beban biaya 

sosialisasi yang selama ini telah dikeluarkan dan ditanggung oleh KCI 

sendiri; kedua, untuk mensosialisasikan tentang hak cipta kepada 

departemen-departemen yang berada di bawah naungan Pemerintah 

Pusat, agar mengkoordinasi departmen-departemen yang ada di 

daerah beserta aparat yang terkait didalamnya untuk ikut memahami 

dan mensosialisasikan tentang hak cipta. Jika koordinasi antara 

Pemerintah Pusat dan KCI dapat berjalan dengan baik, maka untuk 

kasus KCI dengan KADIN Jawa Barat dan Pihak PHRI tidak akan 

terulang lagi. Bila kita menghargai lagu hasil ciptaan bangsa kita 

sendiri, maka bangsa lain juga akan menghargai dan mengakui lagu 

hasil ciptaan bangsa kita di dunia internasional.  

2) Bentuk Perlindungan Hukum Represif KCI 

Bentuk perlindungan hukum represif yang dilakukan KCI dalam 

menyelesaikan sengketa di pengadilan niaga/negeri, khususnya dalam 

lingkup pelanggaran hak cipta, diantaranya:  

a. Pada kasus pelanggaran hak cipta “Ring Tone” yang terjadi di 
Malang, antara KCI (sebagai penggugat) dengan Joseph L. Loekito 
(sebagai tergugat). Tergugat dalam usahanya yang bergerak dibidang 
ponsel juga menjual produk download ”Ring Tone”, atas pelanggaran 
hak cipta tersebut KCI melakukan gugatan tuntutan hukum pidana 
kepada tergugat. Berdasarkan hasil persidangan, maka Pengadilan 
Negeri Malang mengeluarkan Surat Putusan Nomor: 
661/Pid.B/2006/PN.MLG dan memutuskan dakwaan pelanggaran 
pasal 72 (2) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.  

 
b. Pada kasus pelanggaran hak cipta atas kasus “Barcode Pool Tables” 

yang terjadi di Bandung, antara KCI (sebagai penggugat) dengan 
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Yoppi Ardiyanto (sebagai tergugat). Tergugat dalam usahanya yang 
bergerak dibidang billiard telah menyiarkan/ 
memperdengarkan/mengumumkan lagu kepada pengunjung tanpa 
se-izin KCI, atas pelanggaran hak cipta tersebut KCI melakukan 
gugatan tuntutan hukum pidana kepada tergugat.  Berdasarkan hasil 
persidangan, maka Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan Surat 
Putusan Nomor: 368/Pid./B/2005/PN.BDG dan memutuskan dakwaan 
pelanggaran pasal 72 (1) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

 
c. Pada kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Jakarta, antara KCI 

(sebagai penggugat) dengan PT. Pratama Original Production 
(sebagai tergugat). Tergugat dalam usahanya yang bergerak dibidang 
entertainment telah menyiarkan/memperdengarkan/ mengumumkan 
lagu secara live kepada pengunjung tanpa se-izin KCI, atas 
pelanggaran hak cipta tersebut KCI melakukan gugatan hukum 
kepada tergugat.  Berdasarkan hasil persidangan, maka Pengadilan 
Niaga Jakarta mengeluarkan Surat Putusan Nomor: 70/Hak 
Cipta/2005/PN. Niaga JKT.PST dan memutuskan dakwaan 
pelanggaran pasal 1 (5) dan Pasal 2 (1,2) UU No.12 tahun 1997 
tentang Hak Cipta, jo Pasal 1365 KUH Perdata. 

 
d. Pada kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Jakarta, antara KCI 

(sebagai penggugat) dengan SAHID JAYA HOTEL (sebagai 
tergugat). Tergugat dalam usahanya yang bergerak dibidang jasa 
perhotelan telah menyiarkan/memperdengarkan/mengumumkan lagu 
secara live kepada pengunjung tanpa se-izin KCI, atas pelanggaran 
hak cipta tersebut KCI melakukan gugatan hukum kepada tergugat.  
Berdasarkan hasil persidangan, maka Mahkamah Agung Republik 
Indonesia mengeluarkan Turunan Putusan Nomor: 
038K/N/Haki/2005.jo.No:17/HAK-CIPTA/2005/P.N.NIAGA.JKT.PST 
dan memutuskan dakwaan pelanggaran pasal 1 (5) dan Pasal 2 (1,2) 
UU No.12 tahun 1997 tentang Hak Cipta, jo Pasal 1365 KUH Perdata.  

 

Berdasarkan bentuk perlindungan hukum represif yang dilakukan KCI dalam 

menyelesaikan sengketa di pengadilan niaga/negeri, khususnya dalam lingkup 

pelanggaran hak cipta merupakan salah satu wujud KCI terhadap penegakan 

hukum, walaupun pada pelaksanaannya penegakan hukum dilakukan oleh 

institusi lembaga atau badan hukum yang diberi kewenangan untuk itu, misalnya 

polisi, jaksa dan  pejabat  pemerintah. Pada dasarnya dalam sistem 

ketatanegaraan,  bahwa  tidak  semua lembaga penegak hukum diatur dalam 

UUD 1945. Selanjutnya jika tidak diatur dalam UUD 1945 tidak serta merta dapat 
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diartikan lembaga penegakan (penegak) hukum, karena harus dilihat kembali 

kedudukan dan sifat konsitusional lembaga tersebut. Selanjutnya sifat 

konstitusional atau tidak konstitusionalnya suatu lembaga, lebih ditentukan oleh 

fungsi daripada tempat pengaturannya. Salah satu ukuran suatu lembaga 

bersifat konstitusional atau tidak konstusional adalah dilihat dari fungsi 

ketatanegaraan (staatsrechtelijk functie), bahwa yang dimaksud fungsi 

ketatanegaraan disini yaitu lembaga tersebut ketika menjalankan tugas dan 

wewenangnya atas nama negara (berpihak pada negara).106 

Penegakan hukum (menegakkan hukum) selalu atas nama negara. 

Kejaksaan, walaupun tidak disebut dalam UUD 1945, adalah lembaga yang 

bersifat konstitusional, karena menjalankan tugas dan wewenangnya atas nama 

negara.  Jika  melihat  kedudukan  dari  Kejaksaan  tersebut,  maka  dalam hal ini 

kedudukan KCI sebagai lembaga privat yang berbentuk yayasan dan dalam Akte 

pendiriannya berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta adanya Perjanjian 

Kerjasama antara Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dengan KCI tentang: 

“Hak Cipta” pada tanggal 23 september 1998 oleh Jenderal HKI Departemen 

Kehakiman RI (S.Kayatmo) dan Ketua KCI (Rinto Harahap), walaupun 

kedudukan KCI tidak diatur dalam UUD 1945 dan UU No.19 tahun 2002 tentang 

Hak Cipta namun selama KCI menjalankan tugas, hak dan kewenangannya atas 

nama negara dalam mewujudkan penegakan hukum dalam lingkup hak cipta 

khususnya hak cipta karya musik, sehingga dengan ini kedudukan KCI dapat 

dikatakan sebagai bagian dari lembaga penegak hukum.  

 

 

                                                 
106Ibid. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tentang kewenangan hukum yayasan karya cipta 

Indonesia dalam perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia di 

Indonesia, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Keberadaan organisasi manajemen kolektif atau collecting society 

(khususnya KCI) di Indonesia merupakan suatu bentuk perwujudan atas 

dilindunginya suatu karya cipta sebagaimana disebutkan dalam Undang-

Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Walaupun kedudukan dan 

peran KCI tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang No.19 tahun 

2002 tentang Hak Cipta, tetapi dalam menjalankan kegiatannya KCI tetap 

menjunjung tinggi hak para pencipta lagu untuk mendapatkan royalti lagu 

yang diumumkan oleh para users. Sebab, kewenangan hukum yang dimiliki 

KCI atas hak-nya untuk memungut royalti lagu didasari oleh perjanjian 

pemberian kuasa dari pencipta lagu atau ahli warisnya kepada KCI.  Adanya 

kewenangan hukum tersebut maka menimbulkan suatu kewajiban dan 

tanggung jawab hukum bagi kedua belah pihak yaitu KCI dan pencipta lagu 

atau ahli warisnya, untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab 

hukum tersebut. Selain itu, secara internasional kewenangan hukum KCI 

berdasarkan pada perjanjian Reciprocal yaitu perjanjian timbal-balik yang 

dibuat antara KCI dengan lembaga-lembaga collecting society di seluruh 

dunia yang sama-sama menjadi anggota CISAC dan BIEM.  
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2) Pada saat menjalankan kegiatanya dilapangan KCI menemukan beberapa 

kendala. Adapun kendala-kendala tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya pertama, belum adanya penunjukan langsung oleh pemerintah 

tentang kedudukan KCI sebagai collecting society yang diatur secara resmi 

dalam UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengakibatkan berbagai pihak 

baik individu ataupun kelompok masih meragukan kewenangan hukum yang 

dimiliki KCI, walaupun secara otentik KCI diberi kuasa oleh pencipta lagu 

untuk menarik royalti. Kemudian faktor yang kedua antara lain disebabkan 

tidak meratanya sosialisasi di masyarakat tentang HaKI khususnya Hak Cipta 

(selama ini sosialisasi lebih banyak hanya dilakukan di kota-kota besar di 

Indonesia), minimnya tingkat pengetahuan SDM (Sumber Daya Manusia) di 

bidang Hak Cipta dan belum terbentuknya budaya masyarakat terhadap 

kewajiban hukum dalam membayar royalti lagu.        

 

5.2.  Saran-saran 

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan dalam perkembangan hak cipta 

khususnya pada hak cipta karya musik dan lagu, diantaranya sebagai berikut:   

1) Perlu adanya revisi terhadap UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

sebab dalam implementasinya dilapangan masih terdapat beberapa 

kelemahan dari UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, untuk itu 

diharapkan kedepan UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, hendaknya 

menambahkan beberapa aturan yaitu:   

a. Perlu disebutkan secara khusus tentang kedudukan dan peran dari 

organisasi manajemen kolektif atau collecting society di Indonesia, 
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sehingga kedudukan hukum KCI dimata masyarakat pada umumnya 

dan users pada khususnya mendapat pengakuan. 

b. Perlu diaturnya secara spesifik tentang penentuan besaran tarif royalti 

lagu yang dibebankan kepada users, sehingga users menilai KCI dalam 

melaksanakan kegiatannya telah melakukan monopoli sepihak terhadap 

penentuan besaran tarif royalti lagu. 

c. Perlu diaturnya penjelasan secara spesifik tentang pihak mana saja 

yang berhak atas penerimaan royalti Hak Pengumuman (Performing 

Right), Hak Terkait (Neighboring Right) dan Hak Menggandakan 

(Mechanical Right).   

2) Hendaknya kedepan untuk pengelolaan Hak Pengumuman (Performing 

Right), Hak Terkait (Neighboring Right) dan Hak Menggandakan 

(Mechanical Right), hanya dikelola oleh satu lembaga collecting society 

saja. Adapun hal ini dimaksud, bahwa dengan satu lembaga collecting 

society tersebut dapat mewakili seluruh hak-hak dari pencipta lagu, 

penyanyi dan produser rekaman suara.  

3) Perlu adanya peningkatan kerjasama antara KCI baik dengan Pemerintah 

Pusat/Daerah, serta Instansi Swasta dalam kegiatan sosialisasi Hak Atas 

Kekayaan Intelektual khususnya tentang Hak Cipta, yang dilakukan secara 

terus menerus disegala lapisan masyarakat dan users baik ditingkat daerah 

maupun kota-kota besar, sehingga dalam pengelolaan hak cipta, baik 

dalam kegiatan rutinnya maupun tuntutan hukumnya akan lebih mudah 

terselesaikan.    
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