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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Produser 

Saroengallo (2008) dalam bukunya mengatakan, biasanya produser di Indonesia 

harus mengurus mulai dari pendanaan hingga film selesai disunting. Bahkan ia 

menambahkan, kadang produser sampai harus mengurus promosi dan distribusi 

film. Ia memang menjelaskan bahwa produser film seringkali harus melakukan 

tugas mulai dari pra produksi hingga pasca produksi. Saat praproduksi, seorang 

produser harus bisa memastikan seluruh persiapan produksi. Kemudian ia juga 

mengatakan bahwa produser harus bisa mengawasi jadwal dan anggaran agar 

tetap sesuai rencana saat produksi. Kemudian saat pascaproduksi seorang 

produser kadang masih bekerja untuk mengawasi proses editing (hlm.8-9). 

Sedangkan Turman (2006) mengutip dari Producers Guild of America, 

bahwa produser harus bertanggung jawab dari awal produksi hingga hasil akhir 

film. Ia menyebutkan peran-peran yang biasanya dilakukan produser dalam 

sebuah produksi, yaitu: 

1. Menyusun konsep awal film atau mengurus izin untuk memakai sumber cerita 

dari luar. 

2. Memilih penulis 

3. Mengawasi perkembangan pembuatan script 
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4. Mengelola budget yang ada 

5. Memilih kru seperti sutradara dan bagian teknis 

6. Membuat schedule untuk syuting 

7. Mengawasi berjalannya syuting baik di lokasi maupun di studio 

8. Terbuka terhadap konsultasi bagi setiap divisi produksi dan juga cast 

9. Berkonsultasi dengan sutradara dan editor mengenai hasil editing 

10. Memilih komposer untuk lagu dan juga mengawasi proses recording 

11. Mengawasi dari judul hingga visual efek 

12. Mengirim hasil film ke distributor (hlm. 52-53). 

Honthaner (2010) juga mengatakan bahwa produser memang bertanggung 

jawab atas seluruh aspek. Ia menjelaskan bahwa produser wajib mengontrol 

proses produksi mulai dari aspek kreatif, keuangan, teknis, dan juga urusan 

administratif. Menurutnya dalam aspek kreatif, produser berperan banyak untuk 

script, pemilihan cast, pemilihan lokasi, juga production design. Produser pun 

bertanggung jawab atas pengontrolan keuangan dan workflow kerja agar tetap 

efektif. Kemudian produser juga akan mengurus semua urusan legal yang 

berkaitan dengan produksi, dan mengurus berbagai surat perjanjian dan kontrak 

(hlm.2).  

Honthaner menambahkan bahwa salah satu hal penting yang menjadi 

tanggung jawab seorang produser adalah pengurusan izin. Menurutnya, berbagai 
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materi yang masuk ke dalam film memang harus diurus perizinannya, salah 

satunya merupakan perizinan pemakaian materi musik atau lagu dalam film.  Ia 

menjelaskan bahwa perizinan untuk musik ataupun lagu dalam film disahkan 

dengan sebuah lisensi. Ia pun mengatakan kalau proses perizinan akan lebih baik 

jika dilakukan secepatnya semasa pra produksi. Hal ini agar seluruh elemen yang 

akan masuk ke dalam film, bisa dipastikan keabsahannya (hlm. 273). 

Honthaner melanjutkan bahwa sebuah perizinan lagu penting untuk 

dilakukan, karena hak cipta lagu tersebut dilindungi oleh hukum. Ia mengatakan 

bahwa pemilik hak atas sebuah komposisi lagu merupakan orang yang berhak 

mengatur seluruh pemakaian lagu tersebut. Menurutnya dengan adanya 

perlindungan hukum tersebut, maka  lagu tersebut dapat menjadi sumber mata 

pencarian bagi pemilik lagu. Sebagai produser, seseorang dituntut untuk 

mengurus perizinan dan membayar pemakaiannya (hlm. 303).  

2.2. Soundtrack 

Reay (2004) menjelaskan dalam bukunya mengenai peran musik terhadap 

soundtrack sebuah film. Ia menjelaskan, dahulu elemen musik dalam soundtrack 

film selalu di nomor duakan, dan posisinya tidak boleh lebih menonjol daripada 

dialog. Namun menurutnya seiring perkembangan zaman, akhirnya sebuah musik 

dalam film lebih dipandang. Ia mengatakan bahwa soundtrack terdiri dari tiga 

elemen, yaitu dialog, efek suara, dan juga musik. Menariknya, Ia mengatakan 

bahwa musik adalah salah satu kesatuan dalam soundtrack, di mana perbedaan 

ketiga elemen soundtrack tersebut tidak terlihat (hlm. 31-32). 
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Menurut Kassabian (seperti dikutip Reay, 2004), musik dapat menarik 

perhatian penonton dan dapat memiliki interaksi tersendiri pada setiap scenenya. 

Kassabian mengatakan bahwa musik pada soundtrack dapat menjadi fokus 

perhatian penonton dalam scene yang sunyi. Kassabian juga menambahkan bahwa 

dalam scene yang minim dialog atau tanpa dialog, sebuah musik pada soundtrack 

dapat menjadi fokus perhatian. Namun memang, Kassabian mengatakan sebuah 

musik akan mendapat perhatian yang kurang di saat hanya menjadi background 

music dengan adanya dialog  (hlm. 31-32). 

Pitt (2014) lebih lanjut menambahkan, memang sebuah lagu dapat 

menambah esensi dari sebuah film. Ia mengatakan bahwa sebuah soundtrack 

dapat mempengaruhi penonton secara emosional. Menurutnya hal tersebut dapat 

dilakukan dengan tambahan lagu yang memiliki lirik, nada, penyanyi dan 

produksi yang disinkronisasikan pada gambar dalam film. Jika lagu yang menjadi 

soundtrack tersebut diproduksi dengan baik dan tepat, maka lagu bisa 

membangkitkan sebuah scene dalam film (hlm.120).   

Sedangkan menurut Ryan (2010), terdapat dua macam sumber soundtrack 

yang dapat dipakai. Pertama ia menjelaskan, sebuah film bisa saja memakai lagu 

yang memang sudah ada di pasaran baik itu komersial ataupun gratis. Kedua bisa 

juga sebuah soundtrack memang sengaja dibuat untuk kebutuhan film itu sendiri. 

Dalam pemakaiannya kedua hal tersebut sama-sama membutuhkan izin 

pemakaian yang sah. (hlm. 330).  
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Namun memang Ryan mengatakan bahwa kedua hal tersebut membutuhkan 

izin yang berbeda juga. Ia menjelaskan, jika memakai lagu yang sudah ada, 

sebagai pembuat film harus mengurus perizinan lagu kepada pihak yang memiliki 

hak atas lagu tersebut. Tidak hanya itu namun pembuat film harus membayar 

sesuai kesepakatan. Menurutnya, hal itu berbeda dengan tipe soundtrack yang 

memang sengaja dibuat untuk film tersebut. Sejak awal memang pembuat film 

sudah membayar seseorang untuk membuat lagu khusus untuk film tersebut (hlm. 

330). 

Ascher dan Pincus (2007) juga menyarankan untuk memakai lagu original 

untuk sebuah soundtrack. Menurutnya hal itu akan lebih mempermudah produser 

dari proses pengurusan izin lagu. Jika memakai lagu original terkadang bisa saja 

produser yang akan memiliki hak terhadap lagu tersebut, dengan membayar orang 

untuk membuatkannya. Ia juga menambahkan bahwa bisa saja seorang produser 

mendapatkan harga yang lebih murah dari pencipta. Walaupun kadang hak cipta 

tetap berada di tangan pencipta, dan produser harus tetap mengurus lisensi (hlm. 

747). 

2.3. Hak Cipta 

Menurut Pasal 40 UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014, hak cipta di Indonesia 

melindungi beberapa bidang, yaitu seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Karya yang 

dilindungi salah satunya disebutkan dalam butir d, meliputi lagu dan/atau musik 

dengan atau tanpa teks. Lebih lanjut dalam pasal 4 UU Hak Cipta No.28 Tahun 

2014, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak 
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ekonomi. Supramono (2010) mengatakan bahwa pemilik hak eksklusif adalah 

pencipta atau pemegang hak cipta. Ia menjelaskan, dengan adanya hak esklusif 

berarti pihak lain tidak boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin. Menurutnya 

suatu karya cipta tidak boleh begitu saja dijiplak, karena untuk menghasilkan 

suatu karya membutuhkan suatu proses yang tidak mudah. Ide dan pikiran telah 

dikerahkan pencipta dalam mewujudkan karya cipta. (hlm. 44). 

Siswosoediro (2008) menjelaskan bahwa hak cipta merupakan sebuah hak 

eksklusif bagi sang pencipta atau pemegang hak dari suatu karya. Ia menjelaskan 

hak cipta ini berlaku bagi sebuah karya yang melibatkan intelektual dan keaslian 

di bidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan. Pemegang hak eksklusif pun 

dapat mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin pemakaian sesuai aturan 

hukum (hlm. 101). 

Sedangkan Ginting (2012) menambahkan, hak eksklusif akan didapatkan 

oleh pencipta secara otomatis sejak sebuah karya dipertunjukan. Ia menjelaskan 

bahwa pencipta atau pemegang hak cipta boleh mengumumkan karya mereka 

secara bebas, seperti mengutip, menjual, menyiarkan, menyebarkan menggunakan 

berbagai media yang ada. Ia mengatakan bahwa pencipta diperbolehkan 

menambahkan bagian paling penting dari ciptaan mereka bukan hanya menambah 

jumlah ciptaan. Pencipta juga diperbolehkan mengubah ciptaan mereka ke 

berbagai media yang ada tanpa izin dari pihak lain (hlm. 64-65). 

Dalam bukunya Supramono (2010) mengatakan bahwa dalam hak cipta 

dikenal juga hak moral. Menurutnya, hak moral ini adalah bentuk apresiasi orang 
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lain terhadap suatu karya cipta. Ia mengatakan bahwa nama pencipta akan tetap 

melekat selamanya, dan tidak sembarang orang bisa mengakui kepemilikan 

ciptaan tersebut (hlm.46). Seperti yang tercantum pada pasal 5 UU Hak Cipta 

No.28 Tahun 2014 bahwa hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada 

diri pencipta.  

Supranomo juga menjelaskan mengenai hak ekonomi yang merupakan salah 

satu hak eksklusif seorang pencipta. Ia menjelaskan bahwa pencipta berhak 

mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya ciptaannya. Pencipta juga dapat 

memberikan izin pihak lain untuk memperbanyak dan menjual salinan ciptaannya, 

dan memperoleh keuntungan dari hal tersebut (hlm.45). 

2.3.1. Hak Terkait 

Ginting (2012) menjelaskan bahwa hak terkait merupakan hak yang dihasilkan 

dari ciptaan yang tercipta dari ciptaan yang telah ada. Ia mengatakan di tahun 

1928 hak terkait mulai muncul, seiring berkembangnya dunia entertainment, saat 

broadcasting works mulai dilindungi dalam Berne Convention. Menurutnya hak 

terkait muncul dari sebuah komposisi lagu yang terdiri dari lirik dan not balok, 

yang akhirnya menjadi karya yang dapat didengar. Hak terkait dalam lagu dimiliki 

oleh vokalis yang menyanyikan, perusahaan rekaman yang merekam lagu, dan 

juga organisasi penyiaran lagu tersebut(hlm. 71). 

Ginting menambahkan dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, hak 

terkait masuk ke dalam kekayaan intelektual dan diatur di dalam bab yang 

berbeda. Menurutnya. hak cipta atau hak terkait dapat saja dilaihkan 
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kepemilikannya (hlm. 71). Dalam Bab Penjelasan Pasal 40 huruf d, Undang-

Undang Hak Cipta mengatakan bahwa lagu atau musik adalah karya yang utuh, di 

mana unsur-unsur seperti lirik, melodi, aransemen merupakan satu kesatuan dalam 

sebuah lagu.  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 

dijelaskan dalam pasal 1 bahwa hak terkait berkaitan dengan hak cipta yang 

merupakan hak eksklusif bagi pelaku, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. 

Nurachmad (2012) menambahkan lebih lanjut mengenai hak-hak yang dimiliki 

pelaku, produser fonogram (rekaman suara), dan lembaga penyiaran, yaitu: 

1. Pelaku memiliki hak untuk memperbanyak dan menyiarkan pertunjukan yang 

dilakukannya. Tidak hanya itu, ia mengatakan jika pelaku juga berhak 

memberikan izin pihak lain untuk memperbanyak atau menyebarkan 

pertunjukannya.  

2. Produser fonogram (rekaman suara) berhak untuk memperbanyak dan 

mengizinkan orang lain untuk memakai rekaman suara miliknya. Nurachmad 

menjelaskan bahwa produser fonogram adalah orang yang pertama kali 

merekam suara.  

3. Lembaga penyiaran adalah lembaga yang memiliki hak siar suatu karya 

dengan transmisi (hlm. 40-41). 

Lebih lanjut dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta disebutkan tentang masa berlaku hak ekonomi bagi pemilik hak terkait. 

Pertama, hak bagi pelaku pertunjukan yang berlangsung selama 50 tahun sejak 
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karya pertama kali direkam dan dipertunjukan. Kedua, hak produser fonogram, 

terhadap rekaman berlaku selama 50 tahun sejak karya direkam. Ketiga, hak bagi 

lembaga penyiaran akan berlaku selama 20 tahun, sejak karya tersebut disiarkan 

untuk pertama kalinya. Menurut Ginting (2012), TRIPs Agreement mempengaruhi 

masa perlindungan hak terkait, di mana perlindungannya bisa mencapai 50 tahun 

(hlm. 80-81). 

2.3.2. Pengalihan Hak Cipta dan Hak Terkait 

Menurut Supramono (2010), hak cipta bisa saja dimiliki pencipta ataupun pihak 

lain yang telah diberikan wewenang oleh pencipta. Sehingga pengurusan 

perizinan hak cipta, tidak selalu dilakukan dengan pencipta aslinya. Bisa saja 

suatu hak cipta telah dialihkan ke pihak lain.  Ia menyebutkan bahwa hak cipta 

akan dimiliki pencipta secara otomatis tanpa proses hukum. Menurutnya hal 

tersebut berbeda dengan pihak lain yang perlu diberikan wewenang sah dengan 

adanya proses hukum. Dengan begitu pihak lain yang menjadi pemegang hak 

cipta dapat memberikan lisensi juga terhadap orang lain (hlm. 9). 

Menurut Nurachmad (2012), sebuah hak cipta bisa saja dialihkan kepada 

orang lain. Ia menjelaskan bahwa pengalihan hak cipta dapat dilakukan dengan 

pewarisan, hibah, surat wasiat, dan juga perjanjian tertulis. Lebih lanjut, ia 

mengatakan bahwa hak cipta dapat berpindah tangan kepada ahli waris, jika 

pencipta asli sudah meninggal dunia. Bila hak cipta tidak berada di tangan 

pencipta asli, maka penting bagi orang bersangkutan untuk mencari pemegang hak 

cipta yang sah (hlm. 31). 
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Ginting (2012) juga menjelaskan bahwa peralihan hak cipta dan hak terkait 

merupakan benda bergerak yang dapat dialihkan. Menurutnya ada beberapa cara 

peralihan yang dapat dilakukan, seperti pewarisan, hibah, perjanjian tertulis, atau 

hal lain yang sesuai dengan hukum dan undang-undang. Ia mengatakan bahwa 

peralihan hak ini harus ada bukti tertulis yang dibenarkan secara hukum. Ia 

menambahkan bahwa akan lebih baik jika ada pihak notaris yang membantu 

proses peralihan. Namun jika tidak, harus diperhatikan bahwa segala kesepakatan 

dalam peralihan harus dijelaskan dalam pernyataan tertulis (hlm. 82). 

2.4. Music Rights 

Sebagai pembanding, penulis mendapatkan teori mengenai music rights dari 

beberapa buku yang mengacu pada music rights di Amerika Serikat. Menurut Pitt 

(2015), di Amerika Serikat memang sudah terdapat hukum hak cipta yang jelas. Ia 

menjelaskan, sebuah musik dapat memiliki berbagai macam komponen hak cipta. 

Pitt menyebutkan bahwa sebuah lagu dibagi menjadi dua bagian rights, yaitu 

music composition right dan master recording right. Bisa jadi rumit jika ada 

beberapa lisensi terpisah yang harus diurus, misalnya untuk pencipta lagu, record 

label (master recording), dan publisher (hlm. 116). 

Lund (2013) menjelaskan hal serupa dengan Pitt bahwa menurut hukum di 

Amerika Serikat, sound recording copyrights dan composition copyrights adalah 

dua hal yang berbeda. Ia menambahkan bahwa keduanya dilindungi secara 

terpisah karena ada orang yang hanya akan memakai komposisi musik ataupun 

sound recordingnya saja. Menurutnya composition copyright melindungi hal-hal 
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yang berkaitan dengan komposisi lagu, seperti melodi, ritme, lirik, dan harmoni. 

Sedangkan menurut Lund sound recording copyrights masih tergolong baru, 

karena mulai dikenal di Amerika di tahun 1970. Hal yang dilindungi dalam sound 

recording adalah yang berhubungan dengan komposisi rekaman, mulai dari 

instrumen, tempo kunci, style (hlm. 8-9).  

Lund menambahkan bahwa recording copyrights hanya melindungi 

recording asli. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal itu memberikan kemudahan 

kepada komposer untuk membawakan sebuah lagu dengan versi berbeda. 

Menurutnya definisi tradisional terhadap music copyrights memang hanya 

mencakup lembar komposisi lagu. Ia mengatakan elemen performance, seperti 

tempo, kunci, style, dan instrumen tidaklah masuk ke dalam composition 

copyrights. Hal tersebut pun dapat memberikan keuntungan dari komposer dari 

hasil cover lagu yang ada, dengan gaya yang berbeda (hlm. 14). 

Sedangkan Rea dan Irving (2015) menjelaskan mengenai music rights yang 

dibutuhkan jika memakai komposisi lagu untuk kebutuhan tertentu. Menurut 

mereka di Amerika Serikat, terdapat public performance rights yang biasanya 

menjadi satu bagian dengan synchronization rights. Mereka mengatakan bahwa 

synchronization rights dibutuhkan jika lagu dipakai dalam projek audiovisual. 

Sedangkan public performance rights diperlukan jika ingin melakukan 

pertunjukan lagu di hadapan publik (hlm. 394). 

Kohn dan Kohn (2010) menegaskan penting untuk memahami suatu karya 

cipta yang akan dipakai. Ia menambahkan bahwa lebih baik jika mengerti hak 
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cipta yang melekat dalam karya musik tersebut. Ia menjelaskan bahwa terkadang 

ada beberapa jenis rights yang bergantung pada pemakaian, dan memang harus 

diurus perizinannya. Untuk mempermudah, ia pun menjelaskan beberapa macam 

hak eksklusif dalam hak cipta, yaitu 

1. Reproduction Right 

Menurut Kohn dan Kohn (2010), reproduction right  merupakan hak eksklusif 

dalam mereproduksi suatu karya yang dapat dibaca dan dilihat. Menurut 

mereka jika ingin membuat salinan suatu karya, maka harus mendapatkan izin 

dari pemegang hak cipta. Dalam karya musik, Kohn menyebutkan bahwa ada 

beberapa perbedaan yang harus dipahami. Untuk karya komposisi musik, hak 

untuk reproduksi dapat diselesaikan dengan izin dari pemegang hak cipta atau 

penciptanya. Berbeda lagi dengan phonorecord yang merupakan hasil fiksasi 

suara dalam materi kaset atau CD yang seringkali disamakan dengan sound 

recording. Menurut mereka untuk reproduksi sound recording membutuhkan 

mechanical license. Sedangkan untuk mereproduksi karya musik dalam karya 

audiovisual membutuhkan synchronization license (hlm. 591-594). 

2. Adaptation Right 

Kohn dan Kohn (2010) mengatakan bahwa pencipta lagu memiliki hak 

eksklusif untuk memberikan izin untuk adaptasi pemakaian lagu ciptaannya. 

Menurut keduanya jika sebuah lagu ingin diaransemen ulang menjadi versi 

lagu yang berbeda, maka pemohon harus mengurus adaptation right kepada 

pencipta. Mengubah lirik dari suatu lagu, ataupun merekam ulang, 

memodifikasi, dan menyanyikan ulang, masuk ke dalam hak eksklusif yang 
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dimiliki pencipta.  Mereka pun menjelaskan bahwa izin dari pencipta penting 

jika mau mengadaptasi suatu lagu (hlm. 594). 

3. Performance Right 

Menurut Kohn dan Kohn (2010), ini merupakan hak eksklusif pencipta lagu 

atau pemegang hak cipta untuk membawakan lagu tersebut di hadapan publik. 

Mereka juga menambahkan bahwa pencipta juga berhak memberikan izin 

pihak lain untuk membawakan lagu ciptaannya. Menurut mereka, di Amerika 

Serikat, performance right hanya dimiliki oleh pencipta lagu ataupun 

publisher yang berwenang. Namun hak eksklusif tidak dimiliki oleh 

pemegang sound recording right (hlm. 596-600). 

4. Distribution Right 

Menurut Kohn dan Kohn (2010), distribution right adalah hak eksklusif 

pemegang hak cipta untuk mendistribusikan karya phonorecords. Mereka 

menjelaskan bahwa pemegang hak cipta ataupun pencipta memiliki hak untuk 

menjual maupun menyewakan karya musik atau phonorecordnya kepada 

publik. Adanya perpindahan salinan karya musik dari pencipta ke orang lain 

pun dibenarkan. Mereka menjelaskan bahwa distribusi dengan pengiriman 

data digital tidak termasuk ke dalam distribution right (hlm. 594-596).  

5. Display Right 

Kohn dan Kohn (2010) menyebutkan bahwa salah satu hak eksklusif pencipta 

atau pemegang hak cipta dari suatu karya musik adalah menampilkan 

karyanya lewat berbagai media. Mereka menjelaskan bahwa menampilkan 

karya di sini berarti pemegang display right memiliki hak untuk memberikan 
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izin orang lain untuk menampilkan karya mereka kepada publik. Salah satu 

contoh yang disebutkan adalah menampilkan komposisi musik berupa notasi 

misalnya di karya audiovisual (hlm. 600-601). 

6. Transmission Right 

Kohn dan Kohn (2010) mengatakan bahwa Transmission Right merupakan 

right baru bagi pemegang hak cipta sound recording. Dalam bukunya di 

jelaskan, bahwa right ini muncul dari Digital Performance Rights in Sound 

Recordings Act of 1995. Maksud dari transmission right di sini hanya berlaku 

pada transmisi digital dan murni audio. Kohn dan Kohn menjelaskan bahwa 

transmission right berbeda dari distribution right yang merupakan hak 

distribusi dari karya musik secara fisik (hlm. 601-602). 

2.5. Lisensi 

Ginting (2012) mengatakan, lisensi adalah sebuah kesepakatan pemberian izin 

dari pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pemohon untuk menggunakan 

hak eksklusif yang dimilikinya. Ia menegaskan bahwa lisensi bukanlah alat untuk 

pengalihan hak cipta maupun hak terkait kepada penerima lisensi. Menurutnya, 

dalam perjanjian lisensi terdapat persetujuan bahwa pemegang hak menyetujui 

penggunaan hak eksklusif oleh penerima lisensi. Di mana mencakup waktu dan 

teritori tertentu sesuai perjanjian. Biasanya dalam lisensi terdapat royalti yang 

diberikan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi (hlm 86). 

Ginting menambahkan bahwa dalam perjanjian lisensi biasanya berisi hak-

hak yang dapat dilakukan oleh penerima lisensi. Ia mengatakan, bisa saja hak-hak 
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yang diberikan pemberi lisensi hanya sebagian ataupun keseluruhan. Menurutnya, 

seluruh isi perjanjian bergantung pada kesepakatan yang ada. Ada beberapa hal di 

mana pemberi lisensi juga bisa memberikan hak kepada penerima lisensi untuk 

memberikan izin pemakaian kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan agar kualitas 

suatu karya cipta tetap terjaga (hlm. 86-87). 

Berkaitan dengan perizinan, ada beberapa tipe lisensi sebagai bentuk 

perjanjian. Menurut Supramono (2010), di antaranya adalah perjanjian obligatori 

di mana terdapat hak dan kewajiban di antara keduanya. Ia mengatakan bahwa 

lisensi tersebut dapat mengikat kedua belah pihak. Kemudian Supramono 

menambahkan bahwa ada juga tipe lisensi yang berdasarkan akan kata sepakat 

dari kedua belah pihak (hlm.49).  

Seperti yang dikatakan Honthaner (2010), bahwa dalam melakukan proses 

perizinan lagu, sebaiknya ditemukan kesepakatan antara pemegang hak cipta dan 

pemohon. Ia mengatakan, dari kesepakatan tersebut dapat tercipta lisensi lagu 

yang sah. Menurutnya hak dan kewajiban yang ada tentunya harus dijalankan oleh 

pemohon dan juga pemberi lisensi. Honthaner menambahkan, ada baiknya jika 

seluruh hak dan kewajiban diperhatikan oleh pemohon maupun pemegang hak 

cipta. Jangan sampai ada hal yang terlewatkan, agar tidak terjadi permasalahan di 

kemudian hari (hlm. 303). 

Jika Supramono menyebutkan jenis perjanjian lisensi obligatori dan 

kesepakatan. Menurut Ryan (2010), terdapat dua jenis lisensi dilihat dari pengaruh  

besarnya hak yang didapat oleh pihak pemohon. Ia menyebutkan lisensi eksklusif 
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dan lisensi non eksklusif. Menurutnya jika seorang pembuat film mendapatkan 

lisensi eksklusif, maka pihak pemegang hak atas musik tersebut tidak dapat 

memberikan izin pemakaian musik itu kepada siapapun. Hal itu karena lisensi 

eksklusif telah dikontrak khusus bagi sebuah film (hlm. 331-332).   

Namun Ryan menjelaskan jika pemilihan lisensi yang bersifat eksklusif 

maupun yang non eksklusif harus disesuaikan dengan kebutuhan pembuat film. 

Menurutnya untuk sebuah soundtrack, sebenarnya lisensi non eksklusif sudah 

mencukupi. Hanya saja, memang lagu yang menjadi soundtrack tersebut bisa saja 

tidak hanya dipakai dalam film pemohon lisensi saja. Hal itu karena, dalam lisensi 

non eksklusif, pemegang hak cipta atas musik tersebut masih dapat memberikan 

lisensi kepada pengguna lain dalam projek berbeda (hlm. 331-332). Ryan 

menambahkan bahwa dari segi harga memang lisensi dengan hak non eksklusif 

memiliki harga yang lebih rendah daripada hak eksklusif. Namun ia menjelaskan 

bahwa dalam kesepakatan hak eksklusif, waktu pemakaian dan pembuatan 

tertentu, hak pemakain lagu hanya akan dimiliki oleh pembuat film tersebut (hlm. 

341). 

Rea dan Irving (2015) juga mengatakan jika ingin memakai rekaman lagu 

yang sudah ada, maka dibutuhkan master use license untuk sound recording dan 

synchronization license dari publisher (hlm. 394). Crabb (2005) menjelaskan 

lebih lanjut bahwa master use license memang dibutuhkan jika ingin memakai 

rekaman lagu yang sudah ada. Ia mengatakan bahwa biasanya record label yang 

memegang hak rekaman lagu atau sound recording tersebut (hlm. 416). Crabb 

menjelaskan bahwa sistem pembayaran dilakukan kepada pemegang master 
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recording, atau biasanya record label. Ia menambahkan bahwa pembayaran 

master use license tidak dapat dipastikan. Menurutnya harga dari suatu master use 

license bisa dipengaruhi oleh tingkat kepopuleran suatu lagu (hlm. 418-419). 

Sedangkan Kohn dan Kohn (2010) menjelaskan beberapa tipe lisensi musik 

dalam bukunya. Beberapa tipe lisensi yang dijelaskan oleh keduanya adalah 

sebagai berikut: 

1. Mechanical licenses  

Kohn dan Kohn (2010) menjelaskan bahwa sound recording merupakan 

sebuah karya turunan. Mereka berkata bahwa pencipta lagu memiliki hak 

eksklusif untuk membuat sound recording dengan versi berbeda. Menurut 

mereka mechanical licenses merupakan salah satu lisensi yang dipakai untuk 

pemakaian sound recording. Mereka menjelaskan bahwa lisensi ini dipakai 

untuk reproduksi rekaman suara yang dapat didengar lewat perangkat 

mekanik, seperti CD atau MP3. Kohn dan Kohn menjelaskan yang dimaksud 

di sini adalah audio murni saja, jika perizinan lagu untuk kebutuhan 

audiovisual masuk ke dalam synchronization license. Tidak hanya itu, lisensi 

ini juga mengizinkan pemohon untuk mendistribusi salinan suara kepada 

publik untuk kebutuhan pribadi (hlm. 719-720).   

2. Synchronization licenses  

Menurut Kohn dan Kohn (2010), synchronization license adalah lisensi yang 

memberikan izin pemohon untuk menggunakan karya musik atau lagu dalam 

sebuah projek audiovisual. Mereka juga menambahkan bahwa synchronization 
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license juga mengizinkan pemohon untuk memperbanyak karya audiovisual 

yang mengandung musik berlisensi untuk dipertunjukan kepada publik. 

Mereka memberikan contoh seperti pemutaran di televisi, bioskop ataupun 

internet. Keduanya menjelaskan bahwa lisensi ini hanya berlaku untuk 

rekaman suara yang dipakai dalam projek audiovisual yang disepakati, dan 

juga salinan dari projek audiovisual yang dibuat hanya untuk kebutuhan 

pemutaran projek audiovisual tersebut. Dengan ini karya musik atau lagu 

tersebut sudah menjadi bagian dari projek audiovisual tersebut untuk 

memfasilitasi pertunjukan projek tersebut (hlm. 1085-1086). 

Ascher dan Pincus (2007) menambahkan walaupun sebagai filmmaker harus 

memperhatikan izin penggunaan materi yang akan masuk ke dalam film. Baik itu 

materi yang berkaitan dengan cerita, musik (music clearance) dan klip. Namun 

ada beberapa kasus yang tidak memerlukan izin dan lisensi, yaitu public domain 

dan fair use (hlm. 743). 

2.5.1. Public Domain 

Menurut Ascher dan Pincus (2007) public domain berarti tidak ada  perlindungan 

hak cipta terhadap karya. Ia mengatakan bahwa hal ini biasa terjadi karena karya 

tidak memiliki pemegang hak cipta atau karya yang sudah habis umur hak 

ciptanya. Ia menjelaskan jika karya bisa digunakan oleh publik secara bebas. 

Masyarakat tidak memerlukan izin tertentu untuk menggunakan karya yang 

masuk kategori public domain (hlm. 744). 
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Ryan (2010) juga menjelaskan bahwa dalam kasus public domain, seringkali 

dikarenakan masa umur hak cipta. Menurutnya jika umur hak cipta telah habis, 

memang suatu karya sudah menjadi milik publik secara bebas. Suatu karya pun 

tidak memiliki pemegang hak cipta lagi, sehingga lisensi  tidak dibutuhkan lagi. Ia 

memberikan contoh jika lagu lama sudah masuk ke dalam public domain, maka 

tidak lagi diperlukan synchronization license (hlm. 337). 

Dalam Pasal 58 UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 disebutkan masa berlaku 

hak ekonomi bagi hak cipta dan hak terkait. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa 

“dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimiliki oleh 2 (dua) orang 

atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal 

dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, 

terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”. Salah satu ciptaan yang 

dimaksud di dalam butir d  merupakan karya lagu atau musik. Namun dalam ayat 

3 dijelaskan jika ciptaan dipegang oleh badan hukum, maka perlindungan hak 

cipta hanya berlaku 50 tahun. 

2.5.2. Fair Use 

Dalam bukunya, Ascher dan Pincus (2007) mengatakan bahwa fair use 

memberikan masyarakat hak untuk memakai sedikit dari bagian karya orang lain. 

Menurutnya pemakaian karya tersebut bersifat terbatas, namun tidak perlu 

meminta izin resmi dari pemegang hak cipta. Biasanya fair use lebih sering 

digunakan sebagai bentuk pembelaan ataupun keperluan tertentu. Misalnya yang 

sering dilakukan seperti membuat parodi (hlm. 744). 
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Ginting (2012) mengatakan bahwa fair use atau fair dealing 

memperbolehkan seseorang untuk menggunakan, atau memperbanyak suatu 

ciptaan sesuai porsinya, tanpa izin dari pencipta. Ginting mengatakan bahwa 

penggunaan suatu karya masih dapat dikatakan fair use jika menyebutkan sumber 

secara lengkap, seperti nama pencipta, judul, penerbit. Menurutnya dalam fair use, 

hal tersebut tidak melanggar hak cipta selama masih dalam ketentuan yang ada, 

Sepanjang penggunaan ciptaan masih dalam lingkup non komersial, tujuan 

pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, kepentingan pemberitaan dan 

persidangan, ataupun penulisan kritik (hlm. 230-231). Hal tersebut ditegaskan dan 

tercantum dalam Pasal 44 UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014. 

Sedangkan menurut Honthaner (2010), peraturan fair use di Amerika 

Serikat bisa saja berbeda dengan di negara lain. Walaupun pada kenyataannya 

beberapa negara mengikuti konsep fair use yang dipakai di Amerika Serikat. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi fair use menurut hukum hak cipta di 

Amerika Serikat, yaitu tujuan pemakaian materi, jumlah materi yang dipakai, efek 

penggunaan materi terhadap pasar, dan sifat pekerjaan (hlm. 307). 

Menurut Ginting (2012), di Amerika Serikat, aturan fair use dijadikan 

patokan dalam mengukur apakah penggunaan ciptaan dapat dikatakan fair use 

atau tidak. Ia mengatakan terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan fair use, 

yaitu  

1. Tujuan dan elemen dari ciptaan yang diperbanyak 

2. Jenis dari ciptaan yang digunakan maupun yang diperbanyak 
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3. Hal yang cukup penting, yaitu akibat dan pengaruh di pasaran dari ciptaan 

yang digunakan 

4. Jumlah ciptaan yang digunakan secara keseluruhan (hlm. 234- 235). 

Ginting juga menjelaskan beberapa hal yang dipakai di Indonesia dalam 

mengukur fair use. Pertama adalah hanya jenis ciptaan tertentu saja yang bisa 

dianggap fair use. Ia menyebutkan bahwa hanya karya sastra, ilmu pengetahuan 

masih masuk kategori, namun tidak untuk perbanyakan sound recording dan 

sinematografi. Kedua ia menegaskan bahwa fair use hanya berlaku untuk 

kepentingan non komersial. Ketiga yaitu penggunaan ciptaan tidak boleh 

merugikan pihak pencipta. Ia mengatakan bahwa hal tersebut diukur dari 

banyaknya dan kualitas karya cipta yang dipakai. Terakhir adalah bagian penting 

yang menjadi ciri khas karya cipta tidak boleh digunakan meskipun kurang dari 

10% (hlm. 235-237). 

2.6. Music Clearance 

Menurut Honthaner (2010), music clearance  adalah sebuah proses perizinan 

untuk melindungi hak pemakaian komposisi lagu dan rekaman yang dimiliki oleh 

orang lain. Ia menyarankan untuk mengurus perizinan musik di tahap awal 

perancangan film. Hal tersebut agar dapat dipastikan bahwa izin lagu yang ingin 

dipakai tersedia sebelum menggunakan lagu secara spesifik di masa produksi atau 

pasca produksi (hlm. 303). 

Ascher dan Pincus (2007) mengatakan bahwa music clearance memang 

bukanlah hal yang mudah dilakukan seorang produser. Menurut mereka banyak 
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filmmaker yang menginginkan lagu tertentu namun banyak halangan untuk 

mendapatkan lagu yang diinginkan. Mereka mengatakan hal itu disebabkan dari 

sisi budget yang terlalu mahal ataupun lagu tersebut tidak dapat dipakai. Maka 

banyak filmmaker yang memilih untuk menyerahkan music clearance kepada 

music clearance service (hlm. 744-745). 

Sedangkan Rea dan Irving (2015) menjelaskan bahwa music clearance 

dilakukan agar dapat melakukan distribusi dan mempertunjukkan film kepada 

publik. Mereka mengatakan bahwa negosiasi terhadap materi lagu perlu dilakukan 

dengan pemegang hak cipta. Menurut keduanya, jika tidak melakukan music 

clearance maka bisa mengakibatkan produser membayar lebih mahal di kemudian 

hari. Hal tersebut karena ada kemungkinan pihak pemohon dituntut oleh 

pemegang hak cipta (hlm. 393). 

 Rea dan Irving kemudian juga memberikan saran jika ingin mendapatkan 

harga yang lebih murah dalam music clearance, bisa dengan mendapatkan festival 

rights. Mereka menjelaskan bahwa pemutaran hanya dilakukan di festival-festival, 

dan hadiah tidak termasuk ke dalam pendapatan kategori komersial. Mereka 

mengatakan jika harga yang didapatkan bisa jauh lebih murah bahkan gratis. 

Menurut mereka proses perizinan untuk festival rights hampir sama dengan cara 

komersial. Rea dan Irving juga menjelaskan bahwa izin untuk internet streaming, 

dan juga DVD  dapat masuk ke dalam festival rights (hlm. 393).  
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2.6.1. Tahap Perizinan Lagu 

Menurut Honthaner (2010), untuk mendapatkan kesepakatan antara pemegang hak 

cipta dan pemohon yang disebut dengan lisensi, maka pemohon harus melakukan 

tiga tahap. Ia menyebutkan, bahwa pertama harus dipastikan siapa pemegang hak 

cipta atas musik tersebut. Kemudian harus dapat bernegosiasi dari soal harga, 

wilayah distribusi, dan waktu pemakaian. Terakhir untuk mengesahkan, maka 

pemohon harus membayar sesuai kesepakatan (hlm. 303). 

Sedangkan menurut Kohn dan Kohn (2010) ada beberapa hal yang harus 

dilakukan dalam mengurus lisensi musik. Mereka menyarankan untuk 

membangun hubungan baik dengan pemilik hak cipta atas lagu yang akan 

pemohon pakai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan: 

1. Memahami kebutuhan lisensi apa yang akan diperlukan 

2. Mencari tahu musik apa yang akan digunakan  

3. Membuat strategi pengurusan lisensi 

4. Membuat permohonan lisensi 

5. Meluangkan waktu untuk proses perizinan lisensi (hlm.586). 

Kemudian dalam bukunya, Ryan (2010) menjelaskan pencarian dapat 

dimulai dengan mencari kontak dari record label dan juga publisher. Menurutnya, 

dalam tahap awal permohonan perizinan, biasanya pemohon diminta membuat 

surat permohonan lisensi terlebih dahulu. Pemohon harus menjelaskan detail-

detail tentang lagu dan pemakaiannya. Ia mengatakan informasi tentang lagu 

dapat dicari melalui paket CD jika ada atau juga melalui internet untuk mencari 
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informasi mengenai discography lagu tersebut. Ia menyebutkan beberapa poin 

informasi yang dibutuhkan oleh pemegang music rights dalam surat permohonan, 

yaitu:  

1. Judul lagu 

2. Album 

3. Penyanyi 

4. Pencipta 

5. Bentuk pemakaian dalam film dan adegan yang ada 

6. Deskripsi awal film 

7. Panjang pemakaian lagu. Jika bisa sertakan menit dan detik atau jika ada 

pengulangan harus dijelaskan  

8. Teritori pemutaran film 

9. Penjelasan bahwa membutuhkan hak eksklusif atau non eksklusif 

10. Dana yang ada (hlm 334-335). 

Seperti yang dikatakan Ascher dan Pincus (2007), dalam prosesnya harus 

dijelaskan mulai dari rencana distribusi dan penggunaan lagu. Menurutnya 

penjelasan teritori diputarnya lagu, dan masa pemakaian lagu perlu dicantumkan. 

Ia menyebutkan kalau hal itu akan berpengaruh pada harga yang didapat. Kadang 
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jika lagu hanya dipakai untuk background music, harga yang didapatkan bisa 

lebih murah (hlm. 745). 

Ryan (2010) lebih lanjut lagi menambahkan dalam permohonan lisensi, 

waktu permohonan harus disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian lagu dalam 

film. Ia menjelaskan terkadang permohonan lisensi harus dilakukan sebelum 

waktu syuting dilakukan, jika lagu yang dipakai akan dinyanyikan oleh aktor 

dalam film sebagai diegetic sound. Ia memberikan contoh seperti synchronization 

license untuk lagu yang akan dibawakan oleh aktor dalam film. Lisensi tersebut 

bisa didapatkan dari publisher ataupun pencipta (hlm. 333). 

Ryan juga mengatakan, harus dipastikan terlebih dahulu apakah memang 

lagu tersebut memang benar-benar dibutuhkan dalam final cut. Ia menyarankan 

pemohon untuk menghubungi publisher maupun record label secepatnya jika 

memang dibutuhkan. Ditambah lagi record label yang biasanya memiliki proses 

yang lebih sulit, sehingga kadang permohonan harus dilakukan tiga sampai lima 

bulan sebelumnya. Hal tersebut untuk memastikan jika sampai negosiasi tidak 

disetujui, maka produser masih memiliki waktu untuk mencari  lagu pengganti 

(hlm 334). 

Lebih lanjut Ryan (2010) menjelaskan bahwa lebih baik lagi jika pemohon 

bisa memiliki relasi yang dapat menghubungkannya dengan pencipta lagu secara 

langsung. Menurutnya seringkali publisher ataupun record label akan memasang 

harga tinggi, sedangkan filmmaker ingin membayar dengan harga rendah, 

sehingga tidak mencapai titik temu. Sehingga memang menurut Ryan negosiasi 
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lebih lanjut harus dilakukan. Namun Ryan mengatakan, keadaan bisa saja 

berbeda, jika pembuat film bisa meyakinkan penulis lagu secara langsung untuk 

bekerjasama. Dalam prosesnya jika pencipta menyukai konsep film pemohon, ia 

bisa saja mengizinkan pemakaian lagunya dengan harga yang terjangkau (hlm. 

335-336).  

2.7. Publisher 

Pitt (2014) mengatakan bahwa peran pelaku musik seperti publisher mulai 

berubah, seiring dengan perkembangan teknologi. Lebih lanjut ia menjelaskan 

bahwa peran tradisional yang biasa dilakukan oleh seorang publisher seperti 

mengevaluasi penulis lagu dan komposer, kemudian memasarkan lagu, negosiasi 

synchronization right, dan mengumpulkan royalti mulai berubah. Sekarang 

perbedaan peran publisher dan record label agak samar-samar (hlm. 223). 

Pitt (2014) menjelaskan peran publisher yang sekarang dijalankan, salah 

satunya adalah meregistrasikan karya cipta. Menurutnya publisher memiliki hak 

untuk memberikan beberapa lisensi. Contoh yang disebutkan Pitt adalah lisensi 

mechanical, performance, dan synchronization copyrights. Ia menyebutkan bahwa 

biasanya publisher mendapatkan royalti dari adanya copyrights. Kemudian 

publisher juga memiliki beberapa tugas lain seperti membaca pasar untuk 

memasarkan karya yang diurusnya (hlm. 224).  

Sedangkan Gammons (2011) juga menyebutkan beberapa peran publisher di 

atas, namun ia memberikan beberapa contoh lain mengenai peran yang dilakukan 

publisher yaitu: 
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1. Mengurus administrasi dan registrasi copyrights 

2. Mengurus mechanical royalties 

3. Mengurus pendapatan dari synchronization copyrights 

4. Mengurus pendapatan dari public performance 

5. Mempromosikan lagu dan pencipta kepada pihak-pihak tertentu, seperti 

televisi. 

6. Mengurus pendapatan dari hasil translasi lagu (hlm. 57-58). 

Knab dan Day (2007) juga mengatakan dalam bukunya bahwa memang 

tugas utama publisher adalah mengurus lagu-lagu dari pencipta. Mereka 

mengatakan, dahulu seringkali orang mengira tugas publisher hanya mengurus 

printing dari komposisi musik. Padahal sekarang publisher adalah orang yang 

mengumpulkan royalti dari para pengguna lagu. Knab dan Day mengatakan 

bahwa publisher harus bisa memasarkan lagu-lagu dari pencipta untuk dipakai 

dalam bentuk rekaman dan projek audiovisual (hlm. 53). 

Pitt (2014) menyebutkan beberapa jenis pelaku publisher, yaitu:  

1. Penulis Lagu Selaku Publisher 

Menurut Pitt (2014), sebagai pencipta dalam sebuah lagu, seorang penulis atau 

komposer akan mendapatkan royalti. Biasanya dalam praktiknya ada beberapa 

pencipta lagu yang memang berada di belakang layar, dan ada juga yang 

berperan sebagai publisher sekaligus. Ia menjelaskan bahwa royalti akan 
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diurus oleh pihak publisher atau pihak kolektor royalti yang berwenang. 

Namun menurut Pitt ada juga pencipta lagu yang sekaligus berperan sebagai 

self-publisher. Di sini pencipta lagu selaku pemegang hak cipta harus 

mengurus segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan perizinan lisensi. 

Komisi dari royalti pun bisa langsung ditangani oleh pencipta tanpa melalui 

pihak lain (hlm. 61). 

Pitt (2010) menambahkan bahwa menjadi publisher merupakan suatu upaya 

untuk mengontrol seluruh penggunaan karya ciptaan yang dimiliki secara 

mandiri. Dengan begitu ia mengatakan bahwa seorang pencipta lagu tidak 

perlu berurusan dengan pihak publisher lain, dan terbebas dari biaya registrasi, 

juga beberapa administrasi.  Pencipta lagu sekaligus publisher kemudian bisa 

mengurus lisensi non eksklusif mereka sendiri (hlm. 238). 

2. Kolektor Royalti 

Menurut Pitt (2014), ada juga pihak ketiga yang berfungsi sebagai kolektor 

royalti. Ia menjelaskan bahwa lembaga ini yang biasanya membantu pencipta 

lagu yang merangkap publisher untuk mengurus hal administratif yang 

berhubungan dengan royalti penggunaan lagu atau musik. Namun sebagai 

pihak ketiga, lembaga kolektor tidak memiliki wewenang atas hak cipta suatu 

karya. Pitt mengatakan bahwa pekerjaan mereka sepenuhnya sebagai 

perwakilan dari pencipta lagu untuk menerima royalti. Biasanya komisi 

kolektor royalti didapatkan pembagian hasil dengan pencipta lagu (hlm. 62). 
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