
   

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia seringkali kita mendengar tentang Hak Atas Kekayaan 

Intelektual atau biasa disingkat dengan HAKI, dimana Hak Atas Kekayaan 

intelektual ( HAKI ) ini sangat berperan penting bagi pemegang haknya, 

karena hal tersebut bisa mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemilik hak 

atas suatu karya intelektual yang diciptakan. Oleh karena itu sudah 

sepatutnyalah pemerintah memberikkan penghargaan atas suatu karya cipta 

yang telah diciptakan oleh seseorang ataupun kelompok dengan cara 

memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaannya.  

Apa sebenarnya Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) itu ?, secara 

sederhana Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) adalah suatu hak yang 

timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat 

bagi manusia. Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) juga bisa diartikan 

sebagai hak bagi seseorang karena Ia telah membuat sesuatu yang berguna 

bagi orang lain. Pada prinsipnya setiap orang harus memperoleh imbalan bagi 

kerja kerasnya. Jika seoarang musisi sudah bersusah payah menciptakan lagu 

atau music yang menarik dan disukai orang lain, maka musisi itu harus atau 

berhak memperoleh imbalan setiap kali music atau lagunya dinikmati orang 

lain. Hal ini juga bertolak dari kaidah sederhana dalam kehidupan kita, yakni  
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kalau kita mau menikmati suatu hasil karya orang lain, maka kita harus 

member orang itu suatu imbalan. Itulah intisari atau makna dasar dari haki.
1
 

 

W.R. Cornish, mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah 

“intellectual property rights protects application of ideas and information 

that are of commercial value”.Hak Kekayaan Intelektual merupaakan suatu 

hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud, 

berupa kekayaaan atau kreasi intelektual,yang dapat berupa hak cipta, paten, 

mrekdagang, desain industry dan lain sebagainya.  

 

Karya – karya dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra 

pada dasarnya adalah hasil dari intelektual manusia yang dilahirkan sebagai 

perwujudan kualitas rasa, cipta dan karsa manusia. Karya yang seperti ini 

pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir 

ditengah – tengah manusia juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan 

batiniah setiap orang. 

Kehidupan dewasa ini menunjukan bahwa arus perubahan yang pesat, 

kemajuan sain dan teknologi menjadi semakin canggih. Kemajuan ini 

berdasarkan kepada ide – ide pemikir dalam segala bidang. Dalam kemajuan 

seperti itu, manusia mencoba untuk membuat suatu aturan hukum agar ide – 

                                                             
1 Haris Munandar, Sally sitanggang ( Muchtar Pakpahan & associates ), Mengenal HAKI ( Hak Kekayaan Intelektual 

), Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk – beluknya. Jakarta : esensi Erlangga Group, 2008. Hlm. 2 
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ide yang dicurahkan tadi mendapat penjagaan dan perlindungan yang sebaik-

baiknya, oleh sebab itu muncullah istilah hak milik intelektual.
2
 

Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) terdapat berbagai jenis karya  

yang dilindungi oleh pemerintah, salah satunya adalah Hak Cipta. Dimana 

Hak Cipta ini diberikan perlindungan oleh pemerintah melalui peraturan 

perundang – undangan, yang ditandai dengan lahirnya undang – undang 

tentang Hak Cipta, yaitu Undang – undang nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 

Cipta sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 7 tahun 1987 

dan kemudian diubah dengan undang undang nomor 12 tahun 1997, kemudian 

lahir lagi undang – undang nomor 19 tahun 2002, dan perubahan yang 

terakhir adalah undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3
 

Dengan demikian diketahui bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya sudah 

cukup lama memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan 

Intelektual ( HAKI ) dibidang Hak Cipta ini, namun walaupun perlindungan 

tersebut telah diberikan, tetap saja dalam kenyataan ataupun penerapannya 

didalam masyarakat masih saja belum maksimal dengan kata lain masih 

banyak terjadi pelanggaran pelanggaran terkait Hak Atas Kekayaan 

Intelektual ( HAKI ) khususnya dibidang Hak Cipta ini. 

Konsep hak cipta di indonesia merupakan terjemahan dari konsep 

copyright dalam bahasa inggris ( secara harfiah artinya hak “ salin ” ). 

                                                             
2Syafrinadi, dkk, HakKekayaanIntelektual, Pekanbaru : Suska Press, 2008. Hlm.1-2 
3 Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. hlm.3  
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Copyright  diciptakan sejalan dengan penemuan mesin percetakan. Sebelum 

penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari 

sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan 

proses pembuatan aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, 

bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum 

terhadap karya cetak yang dapat disalin.
4
 

Bidang Hak Cipta ( Copyright ), yang merupakan Bagian Hak Atas 

Kekayaan Intelektual ( HAKI ) terkandung Hak – hak eksploitasi atau Hak – 

hak ekonomi ( economic right ) dan Hak – hak Moral ( moral right ). 

Berdasarkan hak – hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang 

pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk 

memperoleh keuntungan – keuntungan ekonomi, sehingga perluu dilindungi 

secara memadai. Terkandung didalam suatu karyaa cipta yang memiliki nilai 

– nilai ekonomis. Oleh karena itu suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib 

berdasarkan seperangkat kaidah – kaidah hukum, dapat menimbulkan 

sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola ( pemegang ) Hak Cipta 

atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan 

seperangkat ketentuan – ketentuan hukum yang efektif dari segala 

kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang 

dimiliki seseorang. 

                                                             
4 Zainal Asikin, Hukum Dagang, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2013. Hlm. 125 
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Hak cipta terdiri atas hak ekonomi ( economic right ) dan Hak Moral ( 

moral right ). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi 

ciptaan serta produk yang terkait. Selain itu hak cipta merupakan hak 

eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan 

memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – 

undangan yang berlaku.
5
 

Karya cipta ini terdapat pula banyak bentuk karya karya yang 

dilindungi oleh pemerintah, seperti buku, lagu, music, novel dan karya tulis 

lainnya yang menyangkut seni dan sastra. Didalam hal ini lagu atau 

permusikan sangat banyak peminatnya, sehingga tidak sedikit dari kalangan 

orang menggeluti bisnis dibidang ini. Dengan kata lain, mereka 

memanfaatkan hasil ciptaan lagu seseorang ataupun kelompok untuk 

mendapatkan keuntungan ekonomis. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya 

bisnis dibidang ini sangatlah menguntungkan. Karena sebagian beasar dari 

orang Indonesia menyukai lagu dan permusikan. 

Pada saaat ini sangat tren dengan dunia permusikan, banyak para 

pencipta lagu atau musisi yang maraup keuntungan ekonomis dari hasil 

pemanfaatan dan penjualan atas karyanya, begitu pula bagi pebisnis lainnya 

yang bergerak dibidang penjualan lagu atau permusikan orang lain. Dan 

tentunya harus memiliki aturan hukum yang berlaku, baik dari pencipta atau 

                                                             
5
Adrian sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, Jakarta : Sinar Grafika. 2013, hlm. 116 
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musisi dan khususnya para pebisnis yang bergerak dibidang penjualan hasil 

karya orang lain. Jangan sampai merugikan pihak lain terutama pemilik hak 

dari suatu karya cipta tersebut. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan tingginya ilmu pengetahuan 

dan teknologi, maka semakin tinggi pulalah tingkat pelanggaran dibidang hak 

cipta ini. Kenapa tidak, dengan pengetahuan dan teknologi yang canggih 

setiap orang bisa mendapatkan hal yang sulit menjadi sangat mudah dan yang 

mahal menjadi sangat murah yang paling parahnya lagi dengan modal yang 

sangat minim bisa mendapatkan keuntungan yang sangat fantastis. Namun hal 

yang demikian sangatlah merugikan orang lain yang pastinya para pemegang 

hak atau pemilik dari suatu karya tersebut. Krugian yang dimaksud adalah 

kerugian ekonomi, karena semakin banyaknya hasil mechanical right atau 

penggandaan secara illegal atau tanpa izin dari pemegang hak, maka secara 

otomatis penjualan hasil ciptaan dari orang yang mempunyai lisensi ( izin ) 

akan berkurang, dan dengan berkurangnya konsumen dari orang yang 

berlisensi maka akan berkurang juga uang masuk untuk sipemegang hak. 

Banyaknya Mechanical Right atau penggandaan secara illegal ini 

tentunya akan mengundang para pebisnis atau pelaku usaha yang lainnya 

untuk melakukan hal yang sama, karena mereka akan menganggap untuk apa 

bayar mahal kalau bias murah, buktinya selama ini yang bayar mahal sama  
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murah sama saja. Dengan kata lain yang berlisensi dengan yang tidak seperti 

tidak ada bedanya. 

Undang – undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah 

dijelaskan tentang Mechanical Right ( penggandaan ) ini, yaitu tepatnya pada 

pasal 1 angka 12 yang berbunyi “ Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau 

cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan 

cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”. Kemudian 

dipasal berikutnya yaitu tepatnya pada pasal 9 juga ditegaskan larangan 

tethadap Mechanical Right ( penggandaan ) ini, dalam hal ini disebutkan : 

1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

memiliki hak ekonomi untukmelakukan: 

a. penerbitan Ciptaan; 

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya 

c. penerjemahan Ciptaan; 

d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian 

Ciptaan; 

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

f. pertunjukan Ciptaan; 

g. Pengumuman Ciptaan; 

h. Komunikasi Ciptaan; dan 

i. penyewaan Ciptaan. 
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2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib mendapatkanizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang 

melakukan Penggandaandan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. 

Berdasarkan penjelasan dari undang – undang diatas maka jelaslah 

bahwasanya Mechanical Right ( penggandan ) tidak boleh dilakukan oleh 

siapapun tanpa lisensi atau izin dari pemegang hak atas karya cipta tertentu. 

Karena hal tersebut akan menyebabkan kerugian ekonomi bagi pihak pemiilik 

hak suatu karya cipta. 

Namun dalam kenyataannya proses implementasi undang – undang 

nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ini tidak dapat berjalan dengan baik, 

khususnya terkait Mechanical Right ( penggandaan ) lagu pada usaha karaoke 

keluarga, banyak oknum atau para  pelaku usaha dibidang permusikan dalam 

hal ini adalah usaha karaoke keluarga yang tidak mengindahkan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku, yaitu undang – undang hak cipta 

khususnya Mechanical Right ( penggandan ). Di Pekanbaru contohnya, 

banyak usaha permusikan dibidang karaoke keluarga ini yang melakukan 

pelanggaran – pelanggaran hak cipta khususnya terkait Mechanical Right ( 

Penggandaan ).  

Seperti yang kita ketahui di kota pekanbaru sangat banyak tempat 

karaoke keluarga dimana melebihi 30 tempat karaoke yang diantaranya ada 20 

tempat karaoke keluarga yang mempunyai izin. Antara lain yaitu Happy 
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Puppy, Diva, Koro koro, Familly box ada 3 cabang, lyrics dan lain lainnya. 

Sedangkan tempat karaoke lainnya belum mendapatkan izin atau masih 

beroperasi secara ilegal. Dengan demikian untuk menjaga tidak saling 

merugikan antara pihak pelaku usaha dan pencipta lagu maka dikeluarkanlah 

pembaharuan undang undang tentang hak cipta yaitu undang undang nomor 

28 tahun 2014 tentang hak cipta. Namun dalam kenyataannya pelaku usaha 

karaoke keluarga dikota pekanbaru tidak mengindahkan aturan tersebut, 

sehingga terjadilah pelanggaran hak cipta terkait mechanical rights atau 

penggandaan ini. 

Karaoke keluarga ini terdapat banyak sekali lagu – lagu yang tidak 

original ( asli ), dan tidak dinyanyikan oleh penyanyi aslinya atau hal ini biasa 

disebut dengan pengcoveran lagu, dimana orang lain memvideokan dirinya 

yang sedang menyanyikan lagu orang lain kemudian video tersebut diputar 

dan dicopy kesemua ruangan karaoke keluarga yang ada. Dalam hal ini 

jelaslah bahwa video dan lagu tersebut tidak mendapatkan izin dari pemegang 

hak, karena yang mendapatkan izin adalah orang yang memutar atau 

mengumumkan suatu ciptaan dalam hal ini adalah lagu dengan hasil ciptaan 

maupun salinan yang original ( asli ) dari pemegang hak tersebut. Jika ini 

terus dibiarkan, maka kerugian ekonomi akan semakin tinggi, khususnya bagi 

pihak pemegang hak atas karya tersebut dalam hal ini adalah lagu. 

Berdasarkan permasalahan – permasalahan hukum yang digambarkan 

diatas, untuk itu perlu adanya suatu penelitian  hukum terhadap Mechanical 
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Right ( penggandaan ) lagu yang terjadi di karaoke keluarga Kota Pekanbaru. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan 

judul : 

“ IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 

TENTANG HAK CIPTA TERKAIT MECHANICAL RIGHT ( 

PENGGANDAAN ) LAGU DI KARAOKE KELUARGA KOTA 

PEKANBARU” 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah untuk dipahami maka penulis 

membuat batasan masalah penelitian ini hanya pada Hak Cipta Terkait Mechanical 

Right ( Penggandaan ) lagu di Karaoke Keluarga Kota Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan didalam latar belakang tersebut, 

maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana Implementasi Undang – undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta terkait Mechanical Right ( Penggandaan ) lagu di Karaoke keluarga 

Kota Pekanbaru ? 

2. Apa faktor terjadinya pelanggaran Hak Cipta terkait Mechanical Right ( 

Penggandaan ) lagu di Karaoke keluarga Kota Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui Implementasi Undang – undang nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta terkait Mechanical Right ( Penggandaan ) lagu di Karaoke 

keluarga Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui  apa factor terjadinya pelanggaran Hak Cipta terkait 

Mechanical Right ( Penggandaan ) lagu di Karaoke keluarga Kota Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Yang pertama adalah salah satu syarat dalam  mengelkapi tugas untuk 

memperoleh gelar sarjana Hukum Pada Fakultas Syriah dan Hukum 

Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hokum yaitu 

tentang Hak atas Kekayaan Intelektual ( HaKI ) khususnya dibidang Hak 

Cipta Terkait Mechanical Right ( Penggandaan ). 

c. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya kepada diri penulis sendiri 

dalam bidang hukum terkait hak cipta terklait mechanical rights ( 

penggandaan ) . dan umumnya kepada pembaca semua, serta sebagai salah 

satu referensi untuk para mahasiswa, dosen, dan instansi hukum lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini dalam melakukan pembelajaran maupun 

peneelitiannya, yang pada intinya adalah salah satu syarat dalam melengkapi 

tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

d. Untuk 
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E. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang baik dan benar serta relevan dengan masalah 

yang akan diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang 

mengacu kepada kenyataan hukum dalam penerapan Undang – undang 

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait Mechanical Right ( 

Penggandaan ) sebagai objek penelitian. 

Sedangkan menurut sifatnya penelitian ini tergolong pada penelitian 

deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang – undangan 

yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek peneelitian. 

Demikian juga hokum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang 

berkenaan dengan objek penelitian.. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di karaoke keluaraga Kota 

Pekanbaru, adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di karaoke 

keluarga kota pekanbaru adalah karena karaoke keluaraga di Kota Pekanbaru 

banyak melakukan pelanggaran hukum tentang Hak Cipta terkait Mechanical 

Right ( Penggandaan ) secara illegal atau tidak memiliki izin dari pemilik hak 

atas karya tersebut dalam menjalankan usahannya. Ini ditandai dengan 
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banyaknya lagu yang tidak original ( asli ) yang diputar atau disewakan pihak 

pelaku usaha karaoke kelurga kepada para konsumennya 

 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari responden atau 

narasumber melalui observasi dan wawancara mengenai Implementasi 

Undang – undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait 

Mechanical Right ( Penggandaan ) lagu di Karaoke keluarga Kota 

Pekanbaru. 

b. Data Sekunder adalah data – data lain yang berhubungan dengan 

penelitian, berupa bahan – bahan pustaka dan dokumen – dokumen yang 

bersangkutan dengan penelitian ini. Fungsi data sekunder ini adalah untuk 

mendukung data primer. 

 

4. Populasi dan Sample 

Dalam metode penelitian seringkali kita mendengar istilah dari kata 

populasi, kata populasi maksudnya adalah keseluruhan dari objek pengamatan 

dan / atau objek yang menjadi penelitian. Dan dalam penelitian ini yang 

menjadi populasinya adalah sebagai berikut : 

a. Semua Karaoke Keluarga yang beroperasi di Kota Pekanbaru. 
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b. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di lingkungan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI  Kota Pekanbaru. 

Dalam menentukan  sample dari penelitian ini, penulis menggunakan  

teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. 

Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada 

pertimbangan tertentu. 

Sample merupakan  bagian dari populasi yang dianggap mewakili 

populasi atau yang menjadi objek penelitian. Sample dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. 2 rumah karaoke yang ada di Kota Pekanbaru yaitu DIVA dan HAPPY 

PUPPY. 

b. Direktur Jendral Hak Cipta dan Desain Industri di lingkungan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI  Kota Pekanbaru. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melakukan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian. 

b. Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog 

dan Tanya jawab antara responden dan penulis terhadap masalah yang 

diteliti di lapangan. 
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c. Kepustakaan, adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, buku – buku, 

dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang 

dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data 

sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum 

positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau 

makna aturan hokum. 

Semua data yang sudah terkumpul dan sudah diuraikan serta 

dijelaskan secara rinci selanjutnya penulis melakukan interprestasi terhadap 

data dengan menghubungkan kepada literature atau buku – buku yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis angkat dan juga 

peraturan – peraturan hukum yang berlaku. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian 

yaitu Kota Pekanbaru, DIVA Karaoke Keluarga, Happy Puppy 

Karaoke Keluarga, serta Kementrian Hukum dan HAM Kantor 

Wilayah di Kota Pekanbaru. 

BAB III  : TINJAUAN TEORITIS 

Pada bab ini berisi tentang  teori – teori yang berkaitan dengan 

Hak Cipta mengenai Mechanical Right (Penggandaan ). 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yaitu, Implementasi Undang – undang nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta terkait Mechanical Right ( Penggandaan )  
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lagu di Karaoke keluarga Kota Pekanbaru, serta cara mengatasi 

pelanggaran Hak Cipta terkait Mechanical Right ( 

Penggandaan ) lagu di Karaoke keluarga Kota Pekanbaru . 

BAB V  : PUNUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari penulis 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


