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MOTTO 

 

“Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharunsya yang 

ditunjukan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan 

kedudukan kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga 

nanti pada hari hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)” 
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ABSTRAK 

 

Perlindungan Hak Karya Cipta Terkait Cover Version Lagu Berdasarkan 

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 

 

Muhamad Jamil Akbar Robainsyah 

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian yuridis normatif penelititan yang mengacu pada norma-norma hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah UU 

Hak Cipta Tahun 2014. Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk 

mendapatkan konsep-konsep dan teori-teori dan informasi-informasi serta 

pemikiran konseptual dari penelitian pendahuluan.  

Indikasi Ada dan Terjadinya Pelanggaran Hukum Terhadap Karya Cipta 

Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 

2014. Pelanggaran berarti tindakan yang melanggar hak cipta, sepeti penggunaan 

hak cipta, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap Hak 

Cipta di Indonesia, antara lain : Faktor Ekonomi, Faktor Sosial Budaya, Faktor 

Pendidikan, dan Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelangaran. 

Perlindungan dan Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan Pencipta Lagu 

Terhadap Pelanggaran Cover Version. Upaya perlindungan harus diberikan 

terhadap lagu yang bebas di cover oleh pelanggar Hak Cipta yang di upload untuk 

kepentingan komersial terutama di media internet salah satunya YouTube yang 

paling utama adalah peran dari pemerintah melalui upaya preventif.  

Agar pelanggar Karya Cipta tidak bebas melakuan cover version dapat 

dilakukan secara hukum administrasi negara yaitu dengan melakukan pendaftaran 

Hak Cipta lagunya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Di dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perbuatan tanpa izin mengumumkan 

ciptaan lagu melalui internet merupakan pelanggaran hak cipta, apalagi jika 

pelaku cover version mendapatkan keuntungan dari lagu yang memiliki Hak Cipta 

tersebut 

 

 

Kata Kunci : cover version, Karya Cipta Lagu, Hak Cipta, Perlindungan Hukum 
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KATA PENGANTAR 
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beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalilsasi saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi 

dan teknologi di seluruh belahan dunia. Media Internet pun kerap digunakan 

untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbisnis baik di tingkat 

nasional maupun internasional. Beberapa jenis bentuk kegiatan bisnis pun justru 

tidak mungkin berlangsung tanpa adanya media internet. Teknologi media internet 

juga ikut terlibat dalam eksistensi dari hasil ciptaan atau kreatifitas seseorang yang 

berkaitan dengan industri musik di bidang usaha kreatif dalam berinvestasi yang 

merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian   

adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), 

di samping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), 

kegiatan e-government dan lain-lain. Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak 

Cipta dan Merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah 

contoh yang marak terjadi saat ini. Sistem Hukum HAKI harus mampu 

menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya-

karya atau aset intelektual yang bermuatan HAKI. 

“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan 

berpikir manusia yang dijelmakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau 
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penemuan”.1 Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang diatasnya 

melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelek), hak tersebut 

digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan 

kesejahteraan/kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan 

berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Akibatnya, makin produktif pula 

seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru. 

HAKI merupakan suatu alat meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam 

arti sempit terhadap pencipta atau penemuan itu sendiri, dan dalam arti luas untuk 

peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh 

salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era okonomi kreatif 

saat ini adalah karya seni, maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin 

dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum 

yang diberi kepada pencipta. 

Salah satu jenis kekayaan intelektual yaitu Hak Cipta, khususnya 

mengenai Hak Cipta akan didefinisikan sebagai berikut, Hak Cipta adalah hak 

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 “Hak ekonomi sebagai bagian pokok hak cipta berkembang seiring dengan 

penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi perbanyakan Ciptaan. 

Sejalan dengan itu, muncullah pemikiran bahwa kegiatan mencipta adalah 

sama dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogianya menghasilkan materi. 

Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian Pencipta, hak ekonomi 

 
1 Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, 

Bandung : PT Refika Aditama, hlm.4. 
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boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan Pencipta, baik kebutuhan jasmani 

maupun rohani”.2 

 

Ciptaan macam apakah yang dilindungi oleh Hak Cipta, atau tepatnya, 

apakah objek atau ruang lingkup dari Hak Cipta? Yang menjadi Objek pengaturan 

Hak Cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra 

(literary works) dan bidang seni (artistic works), dengan ruang lingkup misalnya 

koreografi tari, lukisan, lagu-lagu dan komposisi musik, ceramah/kuliah/pidato, 

acara televisi, film/movie (sinematografi), program komputer, karya arsitektur, 

peta, hasil penelitian, dan karya tulis berupa naskah, diktat, buku, novel dan 

banyak lagi yang berkaitan dengan hasil buah  karya tersebut  

Salah satu bidang kesenian adalah lagu. Permasalahan Hak Cipta pada 

dasarnya karena kemajuan teknologi, khususnya teknologi di bidang informasi 

dan komunikasi. Dengan munculnya aplikasi video sharing dan media sosial 

seperti YouTube, Dailymotion, Instagram, Facebook dan sebagainya. Para kreator 

konten semakin leluasa mengekspresikan kreativitasnya dalam bernyanyi, 

Kreator-kreator musik ini membuat berbagai macam lagu cover version sesuai 

minat dan seleranya masing-masing kemudian mengunggahnya ke berbagai 

aplikasi video sharing dan media sosial. Untuk mendongkrak popularitas, tetapi 

Kreator-kreator musik tidak hanya mengekspresikan kreativitas mereka, tetapi 

juga sebagai upaya untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari video yang 

ditayangkan dan sudah ditonton, ratusan bahkan jutaan viewers dari berbagai 

penjuru dunia. 

 
2 Otto Hasibuan,  2008, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, 

Neighbouring Rights, dan Collecting Society, Bandung : PT.Alumni, hlm.50. 
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“Seperti yang dikatakan W.R Cornish, bahwa hak milik intelektual 

melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial. 

Namun ada batasan-batasan tertentu di mana hasil kreasi dan kekayaan 

intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, 

dan ketertiban umum”.3 

 

“Dalam musik populer, cover version dapat diartikan sebagai penampilan 

atau rekaman baru oleh seorang sealain artis atau composer asli dari lagu yang 

sebelumnya direkam dan dirilis secara komersial.” 4 Cover juga dapat diartikan 

sebagai suatu pertunjukkan oleh pelaku yang bukan pencipta dari karya musik 

atau lagu. Cover version telah banyak dilalukan oleh para musisi, baik amatir 

maupun professional.  

“Menurut Levardy, beberapa cover version benar-benar diproduksi ulang 

secara komersil, dan beberapa lagi hanya ditampilkan di situs-situs dan akun 

pribadi dalam media sosial sebagai bentuk kecintaan terhadap artis yang 

membawakan lagu tersebut dalam versi aslinya.”5 Bagi lagu-lagu cover version 

yang diciptakan untuk tujuan komersial, pencantuman nama penyanyi asli saja 

pada karya cover version tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum 

pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain, untuk 

mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu 

milik orang lain terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh 

izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. 

 
3 Yusran Usnaini, 2009, Hakcipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Bogor : Ghalia 

Indonesia, hlm.1. 

 
4 “Cover Version,” https://en.wikipedia.org/wiki/Cover_version, diakses pada 7 Oktober 

2020  

 
5 Levardy. “Arti Cover Song,” https//any.web.id/arti-cover-song.info, diakses pada 7 

Oktober 2020 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cover_version
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Banyak orang yang mengumumkan atau menyiarkan lagu atau musik 

tanpa izin pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik di berbagai tempat dengan 

maksud untuk didengar atau dilihat orang lain, ada yang secara langsung untuk 

mencari keuntungan, ada yang secara tidak langsung mendapatkan keuntungan, 

dan ada yang sekedar pelayanan (service). Secara umum, hal-hal tersebut 

dianggap sangat wajar bukan merupakan pelanggaran hak cipta. 

Di dalam negeri sudah banyak bermunculan lagu-lagu yang telah di-cover, 

seperti lagu “Sunset di Tanah Anarki” yang dipopulerkan oleh grup musik 

Superman Is Dead (SID, sempat menjadi trending di media sosial karena Jerinx 

sebagai pencipta lagu keberatan dengan Via Vallen yang menyanyikan lagunya 

tanpa seizinnya pada konser live diisi oleh Via Vallen, kemudian video Via Vallen 

yang sedang membuat cover version tersebut beredar luas di masyarakat luas 

dalam bentuk video di media sosial dan ada pula dalam bentuk VCD dan DVD. 

Contoh lain yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adalah pengamen. 

Pengamen merupakan pelaku cover version lagu orang lain yang dikomersilkan 

dengan pendapatan yang relatif rendah. 

Namun disisi lain, kebebasan berekspresi seakan-akan berada dalam satu 

titik dari mana keberadaanya telah mengusik Hak Cipta, meskipun terdapat 

pendapat bahwa Hak Cipta dan kebebasan berekspresi dapat menyatukan dalam 

harmoni dikarenakan perlindungan Hak Cipta hanya mencakup kepada “ekspresi” 

pencipta, dan bukan kepada “ide” atau informasi yang di dapat dari suatu ciptaan. 

Hal ini berdampak kepada pencipta maupun pelaku lain memiliki kebebasan 

untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali informasi yang 
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diperoleh dari ciptaan atau karya yang dilindungi ke dalam karya sesudahnya 

selama pencipta maupun pelaku tersebut mengekspresikan ide atau informasi 

tersebut dalam cara yang berbeda. Hal inilah yang terjadi pada fenomenal lagu 

yang terhadapnya pelaku lain yang melakukan cover tersebut mengekspresikan 

ide yang sama dari sebuah lagu atau karya yang dilindungi kemudian 

mengekspresikan lagu tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta bagi 

pihak-pihak tertentu yang memiliki keuntungan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

membahas secara singkat, dan sederhana dengan judul “PERLINDUNGAN HAK 

KARYA CIPTA TERKAIT DENGAN COVER VERSION LAGU 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 

2014” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah indikasi ada dan terjadinya pelanggaran hukum terhadap 

karya cipta cover version lagu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 

Nomor 28 Tahun 2014? 

2. Bagaimanakah perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan 

pencipta lagu terhadap pelanggaran cover version lagunya? 

C. Ruang Lingkup & Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan 

masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Perlindungan Hak Karya Cipta 

Yang Terkait Dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak 
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Cipta Nomor 28 Tahun 2014, tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas 

hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan  

Tujuan penelititan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami subtansi pengaturan karya cipta di 

Indonesia terutama yang terkait dengan cover version. 

2. Untuk mengetahui lebih jauh perlindungan dan Upaya hukum bagi 

pemegang hak atas Karya Cipta terhadap cover version lagu yang 

dinyanyikan ulang untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi Hukum perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada 

Almamater. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada 

umumya dan menambah bahan pustaka mengenai perlindungan hukum 

karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan 

komersial di media internet. 

2. Secara Praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi dan masukan untuk pemerintah dan masyarakat dalam 

menangani masalah yang terjadi di dalam perlindungan hukum terhadap 
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karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (cover) yang merugikan secara 

komersial di media internet. 

E. Kerangka Konsepsual 

Kerangka konsepsual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah itu. Berdasarakan definsi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan 

kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada 

khalayak umum dalam bebagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta 

berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai 

ekonomis. 

2. Hak Cipta adalah hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri 

atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan  yang bersifat khas dan 

pribadi. 

4. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, 

dan sastra yang menghasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, 

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan 

dalam bentuk nyata. 
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5. Karya Cipta Lagu adalah suatu tindakan atau berkarya yang menghasilkan 

satu bentuk pernyataan musical yang asli dari penciptanya, yang 

sebelumnya belum pernah ada atau belum terwujud. 

6. Cover Version adalah kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu yang 

sebelumnya pernah direkam dan dinyayikan oleh seorang musisi 

7. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau 

Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. 

8. Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk 

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut 

F. Metode Penelitian 

Dalam hal ini, apa yang penulis kemukakan dalam tulisan ini merupakan 

pengambilan bahan dari buku-buku dan tidak terlepas dari media cetak dan media 

elektronik mengingat tulisan ini kerap diaktualisasikan melalui media cetak dan 

elektronik. 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, jenis yang digunakan adalah penelitian 

yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelititan yang 

mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal ini adalah UU Hak Cipta Tahun 2014. 

Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam lingkungan penelititan yang 

besifat deskriptif dengan memaparkan dan mengungkapkan yang berkaitan 

dengan judul penelitian. 
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2. Bahan Penelitian 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk 

mendapatkan konsep-konsep dan teori-teori dan informasi-informasi serta 

pemikiran konseptual dari penelitian pendahuluan. Sumber data 

kepustakaan ini diperoleh dari : 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang 

terdiri dari : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan memiliki hubungan dengan 

bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan 

memahami bahan primer yang ada. Yang berupa hasil karya para ahli 

hukum berupa buku-buku, teori-teori, dan pendapat serjana yang 

berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, bahan penunjang yang mencakup bahan yang 

memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus bahasa untuk 

pembenaham tata Bahasa Indonesia dan juga seabagai alat bantu 

pengalihan bahasa beberapa istilah asing, internet dan lain-lain. 
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G. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar skripsi ini dibagi atas 5(lima) BAB dan masing-masing 

bab dibagi lagi dalam beberapa sub bagian sesuai kepentingan penulisan. 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini mengemukakan tentang latar belakang penulisan skripsi  

rumusan masalah, tinjauan dan manfaat penulisan, keaslian 

penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUTAKA 

Pada bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara 

lebih mendalam pada bab ini akan membahas mengenai hak cipta 

yang diterapkan di indonesia, pengertian Hak Cipta, karya cipta 

lagu , Cover Version lagu, tata cara pencatatan Hak Cipta atas 

Karya Cipta lagu, pemberian lisensi dan royalti Karya 

Cipta lagu 

BAB III PERLINDUNGAN HAK KARYA CIPTA TERKAIT COVER 

VERSION LAGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 

Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan yang bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan 
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perlindungan hukum Hak Karya Cipta lagu terkait cover version 

lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 

2014. 

BAB IV  PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN
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