
https://digilib.esaunggul.ac.id

SUMMARY

FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGHIMPUN DAN MENDISTRIBUSIKAN
ROYALTI DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 28

TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Created by VERDY FAKHROZI

Subject :  lembaga manajemen kolektif, distribusi royalti,  hak cipta

Subject Alt :  collective management agencies,  distribution of royalties,  Copyright

Keyword : :  lembaga manajemen kolektif;distribusi royalti; hak cipta

Description :
Lagu merupakan suatu karya yang berupa rangkaian nada atau suara dalam urutan, yang di iringi dengan alat music
untuk menghasilkan suatu irama atau suara berirama, dan diikuti dengan penambahan lirik yang kemudian menjadi suatu
karya cipta yang dimiliki oleh pencipta lagu. Karya cipta tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun
2014 tentang Hak Cipta yang atas karya cipta tersebut menimbulkan hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak
ekonomi memberikan hak bagi pencipta untuk menikmati keuntungan ekonomi atas cipta lagu. Namun di Indonesia hak
ekonomi dari pencipta lagu seakan tidak diindahkan keberadaannya. Untuk melindungi hak ekonomi hak ekonomi
pencipta, maka dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif yang dasar hukumnya terdapat di Undang-Undang Nomor 28
tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan permasalahan yang ada di Indonesia maka penulis meneliti mengenai
bagaimana peran Lembaga Manajemen Kolektif sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014
tentang Hak Cipta, karena dengan adanya aturan terbaru sekalipun, masih belum cukup untuk melindungi pencipta,
pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait karena masih terdapat permasalahan. Sehingga penulis meneliti mengenai
kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai Lembaga
Manajemen Kolektif didalam penerapannya. Lembaga Manajemen Kolektif merupakan badan yg menghimpun dan
mendisitribusikan royalti untuk para pencipta. pemegang hak cipta dan pemilik terkait. Akan tetapi berdasarkan hasil
penelitian penulis, peran dari Lembaga Manajemen Kolektif masih belum maksimal di dalam penerapannya karena
masih terdapat beberapa celah sehingga pelanggaran- pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi, meskipun
dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif, jauh lebih baik dari sebelum di undangkan peraturan Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penlis meneliti dengan metode pengambilan data secara deskriptif analitis, dan
juga metode penelitian yang penulis gunakan adalah penerapan hukum normatif, yang bersifat kualitatif. Mengenai
kedudukan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif disaat masih belum jelas aturan yang mengaturnya, atau sebelum
adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat beberapa permasalahan dan kebingungan
seperti yang penulis teliti didalam rumusan permasalahan kedua yaitu mengenai konsekuensi putusan Mahkamah Agung
No.:018K/N/HaKI/2007 antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) melawan PT Telekomunikasi Selular
(Telkomsel) terhadap kegiatan Lembaga Manajemen Kolektif, yang pada intinya disaat undang-undang hak cipta terbaru
ada, kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif sangatlah lemah, sehingga dapat merugikan pencipta, pemegang hak
cipta dan hak terkait. Maka dari itu, kesimpulan yang didapat oleh penulis adalah pengaturan mengenai Lembaga
Manajemen Kolektif memang sangat diperlukan di Indonesia karena terkait kedudukan dan kepastian hukum lembaga
tersebut, dan juga atas adanya permasalahan antara YKCI melawan Telkomsel membuktikan bahwa pentingnya suatu
aturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif terhadap kewenangan untuk memungut royalti demi hak ekonomi
pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait.
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