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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPILAN 

Berdasarkan paparan serta penjelasan terhadap penelitian yang penulis telah 

lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Didalam pasal 1 angka 12 undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta 

yang dikatakan mechanical rights ( penggandaan ) proses,perbuatan atau cara 

menggandakan satu salinan ciptaan atau fonogram dengan cara dan dalam bentuk 

apapun, secara permanen atau sementara  serta implementasi undang undang 

nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ini belum berjalan dengan baik khususnya 

terkait penelitian yang penulis lakukan ini yaitu tentang mechanical rights ( 

penggandaan ) lagu dirumah karaoke keluarga kota pekanbaru. Ini dibuktikan 

dengan masih banyaknya pelaku usaha karaoke keluarga yang melakukan 

pelanggaran hak cipta dibidang mechanical rights ( penggandaan ) lagu, dimana 

para pelaku usaha menggunakan karya orang lain tanpa izin atau lisensi dari 

pemegang hak . padahal aturan tentang mechanical rights ( pengaandaan ) 

tersebut telah dijelaskan didalam undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang 

hak cipta, bahwasanya setiap orang yang melakukan performing rights ( 

mengumumkan ) dan mechanical rights ( penggandaan ) harus mendaptkan izin 

dari pemegang hak atas karya tersebut dan membayar royalty terhadap 

pemanfaatan karyanya tersebut. Jadi apabila hal tersebut tidak diindahkan atau  
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tidak dilaksanakan oleh setiap orang atau pelaku usaha, maka itu akan menjadi 

suatu pelanggaran atas suatu hak cipta dan dan akan menimbulkan akibat hukum, 

baik secara publik maupun privat nantinya. 

2. Tidak berjalannya proses implementasi undang undang nomor 28 tahun 2014 

tentang hak cipta ini tentunya ada beberapa faktor kenapa hal tersebut bisa terjadi, 

baik itu faktor dari pelaku usaha itu sendiri maupun faktor dari pemerintah yaitu 

dengan aparaturnya dalam menjalankan tugasnya masing masing. Baiklah itulah 

kesimpulan yang dapat penulis simmpulkan berdasarkan penjelasan dan 

penganalisaan penulis atas hasil penelitian tersebut, semoga penelitian ini 

bermafaat bagi semua kalangan. 

 

B. SARAN 

Untuk itu maka penulis memberikan beberapa saran atas bahan skripsi yang 

penulis buat ini, sarannya adalah sebagai berikut : 

1. Seharusnya pemerintah harus memberikan penghargaan yang baik kepada 

para pencipta suatu karya tidak hanya dalam bentuk peraturan dengan 

perlindungan hokum tertulis saja tetapi haru terlaksana dalam proses 

implementasinya, dimana untuk menciptakan suatu karya bukanlah muda 

dan membutuhkan banyak pengorbanan, baik itu uang waktu dan tenaga, 

maka sudah sepatutnyalah pemerintah harus ekstra hati hati dalam 

mengatasi pelanggaran hokum mengenai hak cipta ini khususnya dibidang 
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mechanicak rights ( penggandaan ) karya cipta, sebab ini tentunya sangat 

merugikan para pihak pencita itu senbdiri. 

2. Kemudian saran penulis juga tertuju bagi semua masyarakat Indonesia 

termasuk diri saya sendiri, marilah kita sama sama sadar dan patuh terhadap 

setiap hukun yang berlaku di Negara kita ini, karena kitalah pelaksana dari 

tujuan hokum itu sendiri. Jangan sampai karena perbuatan kita 

menyebabkan kerugian bagi pihak lain. 

 


