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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan undang-undang hak cipta telah memberikan 

perlindungan hukum, baik secara preventif dan secara represif 

yaitu dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran 

terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait sebagaimana diatur 

dalam UU Hak Cipta sehingga dapat dikatakan bahwa secara 

preventif ketentuan undang-undang hak cipta telah memadai 

akan tetapi secara represif terkendala dikarenakan adanya asas 

teritorial.  

2. Penegakan hukum oleh pemerintah dapat dilakukan namun 

harus ada bukti apakah penuntut adalah sesama anggota dalam 

perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral, jika terdapat 

bukti bahwa yang menuntut adalah anggota/pihak dalam 

perjanjian internasional yang sama dengan indonesia maka 

negara dapat menuntut untuk dilakukan penegakan hukum 

namun penegakan hukum baru dapat dilakukan oleh Indonesia 
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apabila terdapat pengaduan dari Inggris (SkySports) karena 

delik yang dianut oleh undang-undang hak cipta adalah delik 

aduan sehingga tanpa diadakannya aduan Indonesia tidak bisa 

melakukan penegakan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa 

inggris sebagai negara pihak maka jika SkySports akan 

melakukan penuntutan secara represif, pengaduannya akan 

diproses oleh indonesia.  

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis memaparkan saran 

sebagai berikut:  

1. Bahwa keberadaan Lembaga manajemen kolektif sebagai lembaga 

penghimpun dana dari pengguna dapat membantu kelancaran sistem 

pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik 

hak terkait. Jika dikaitkan dengan situs internet apabila ingin 

mempublikasikan konten karya siaran pemilik hak terkait bisa melalui 

LMK sehingga keberadaan LMK meminimalisir pelanggaran hak cipta 

dan hak terkait. 

2. Kesadaran hukum untuk melindungi dan tidak melakukan perbuatan 

yang melanggar hukum untuk memperkaya diri/mengambil 

keuntungan dari hasil karya orang lain perlu ditingkatkan sehingga 

memunculkan rasa menghargai ciptaan dan produk hak terkait. 
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3. Sebaiknya bagi pemilik hak terkait supaya segera mencatatkan produk 

hak terkait yang bernilai komersial agar apabila dikemudian hari 

terjadi permasalahan hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti awal. 
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