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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai

implementasi perlindungan hak cipta di bidang musik di Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru Kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hak cipta dibidang musik belum maksimal

diterapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan

hal ini tergambar jelas dengan masih banyak penjual CD/VCD bajakan yang

ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang cenderung meningkat dari

tahun ketahun. Ditambah lagi masih banyak persoalan-persoalan yang menjadi

penyebab tingginya angka permintaan CD/VCD bajakan oleh masyarakat

(konsumen). Hal ini dikarenakan belum efektifnya penerapan dan pelaksanaan

Undang-Undang Hak Cipta oleh pemerintah dan belum ada kesadaran hukum

masyarakat tentang pentingnya hak cipta.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak cipta di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada umumnya faktor ekonomi yang

menjadi alasan mengapa banyaknya penjual CD/VCD bajakan, dengan tingkat

perekonomian yang tinggi dan faktor tingginya minat masyarakat akan

permintaan CD/VCD bajakan juga membuat penjual CD/VCD bajakan dari

tahun-ketahun semakin meningkat dan ditambah lagi dengan faktor dari

pemerintah yang dianggap setengah-setengah dalam melaksanakan
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perlindungan hak cipta serta belum ada solusi yang efektif untuk

menanggulangi tingkat peredaran CD/VCD bajakan di Indonesia.

3. Dampak negatif yang dirasakan karena pembajakan ini sangat besar yang

melibatkan musisi dan Negara. Pada saat ini belum ada solusi yang jelas dari

pemerintah untuk mengurangi tingkat peredaran CD/VCD bajakan, selain itu

juga perlu adanya suatu terobosan dimana industri musik juga harus

meningkatkan minat masyarakat terhadap CD/VCD original yaitu dengan

mengurangi harga dari CD/VCD original yang selama ini menjadi

permasalahan utama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya,

selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu

dengan penelitian ini, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat agar lebih bijak dan malu akan menggunakan

produk CD/VCD bajakan, sehingga pemerintah dapat menjalankan tugasnya

dengan, karena dengan masyarakat tidak membeli CD/VCD bajakan tentu

permaslahan yang dihadapi pemerintah tinggal pada orang yang memproduksi

dan penyalur-penyalurnya. Dengan begitu tentu musisi akan mendapatkan hak

mereka dari royalti yang diterima dan pemerintah juga mendapat kan

pemasukan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap penjualan CD/VCD

original. Dan yang paling penting Indonesia tidak masuk dalam daftar prioritas

negara yang diawasi (priority watch list) akibat tingginya angka pembajakan di

Indonesia.
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2. Sebaiknya pihak terkait dalam hal ini adalah pemerintah melakukan sosialisasi

kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta dan membuat

kebijakan-kebijakan yang lebih baik dan memberikan sosialisasi yang

menguntungkan semua pihak serta dalam melakukan pemberantasan CD/VCD

bajakan dilakukan secara berkala atau secara terus-menerus tidak hanya

dilakukan secara sesaat.

3. Dalam hal ini sebaiknya pihak industri rekaman musik juga harus mencari

solusi yang baik untuk menarik minat masyarakat terhadap CD/VCD original,

salah satu permasalahan yang terjadi saat ini yaitu jauhnya perbedaan harga

antara CD/VCD original dan CD/VCD bajakan.


