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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 V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam proses perizinan lagu ada beberapa hal yang harus dilakukan dan 

diperhatikan oleh seorang produser. Berdasarkan penjelasan di bab sebelumnya, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa peran produser terhadap perizinan lagu-lagu 

Koes Bersaudara dan Koes Plus adalah sebagai berikut: 

1. Produser harus memahami kebutuhan pemakaian lagu dalam film sebelum 

melakukan proses perizinan lagu. 

2. Produser atau pihak pemohon harus lebih teliti dan behati-hati dalam mencari 

pemegang hak cipta yang sah sebelum melakukan negosiasi lebih lanjut. Hal 

tersebut agar produser tidak mengurus perizinan dengan orang yang salah. 

3. Surat permohonan atau proposal permohonan terkait perizinan lagu sebaiknya 

memang dikirimkan terlebih dahulu kepada pihak pencipta. Hal tersebut 

sangat membantu proses negosiasi dengan kedua pihak pencipta, karena pihak 

pencipta sudah mengetahui maksud perizinan lagu yang diajukan pemohon. 

Setelah itu penting untuk mendiskusikan lebih detail mengenai elemen 

kebutuhan pemakaian, teritori, jangka waktu perjanjian dan harga.  

4. Pada praktiknya dalam pembuatan lisensi, surat perizinan yang penulis 

dapatkan ada yang dibuat oleh penulis sendiri dan juga pihak pencipta. Bentuk 

lisensi pun dapat berbeda-beda seperti pada perizinan lagu Tonny Koeswoyo 
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dan Nomo Koeswoyo, karena tidak adanya standar bentuk lisensi yang jelas. 

Sehingga walaupun bentuk surat bisa berbeda-beda, produser harus 

memastikan bahwa seluruh poin negosiasi sudah dicantumkan dalam surat 

perizinan. 

5. Terdapat dua lisensi berbeda dalam perlindungan pemakaian rekaman lagu 

yang sudah ada, yaitu master use license dan juga synchronization license. 

Namun pada praktik di lapangan, penulis tidak mendapatkan kedua tipe lisensi 

tersebut secara terpisah, dan tipe lisensi yang penulis dapatkan tidaklah jelas. 

Sehingga akan lebih baik jika pemohon mencoba memastikan dan 

menghubungi record label di samping pencipta lagu, untuk mendapat kedua 

lisensi tersebut. 

5.2. Saran 

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada para pembaca dan juga 

para produser yang ingin melakukan perizinan lagu. Ada baiknya sebelum 

membuat surat perizinan, berkonsultasilah dengan orang yang ahli di bidang 

hukum, atau lebih baik jika berniat untuk memakai notaris. Untuk penelitian lebih 

lanjut terkait dengan topik perizinan lagu ataupun lisensi, penulis menyarankan 

untuk mengangkat topik perizinan terhadap lagu-lagu modern di era 2000 ke atas. 

Hal tersebut untuk dapat melihat perbedaan yang ada antara perizinan lagu dari 

era 1970-1980 dengan lagu-lagu modern di era 2000an. Topik tersebut bisa dicoba 

karena keberadaan record label dan pencipta yang harusnya lebih jelas, sehingga 

memungkinkan penelitian dapat dilakukan untuk mendapatkan kedua tipe lisensi 
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master use license dan synchronization license. Topik lainnya yang dapat diambil 

adalah perizinan lagu berdasarkan genre, misalnya mengenai perizinan lagu pop 

ataupun rock. 
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