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The digital world has had significant effects, both positive and negative, on various 

aspects of society. Here are some of the key effects of the digital world: 

1. Intellectual property rights: The digital world has changed the way we create, use 

and protect intellectual property. Copyright law, trademark law, and patent law 

have all been impacted by the digital age. The ease with which content can be 

copied and distributed has made it necessary to create new laws and regulations 

to protect intellectual property. 

2. Online privacy: The digital world has made it easier for individuals to share their 

personal information, which has raised concerns about online privacy. 

Governments and organizations have created laws and regulations to protect 

personal data and privacy online. 

3. Cybercrime: The digital world has created new opportunities for cybercrime, such 

as hacking, phishing, and identity theft. Governments and organizations have had 

to create new laws and regulations to protect against cybercrime. 

4. E-commerce: The digital world has made it easier for individuals and businesses 

to buy and sell goods and services online. Governments have had to create new 

laws and regulations to protect consumers and businesses in e-commerce 

transactions. 

5. Freedom of speech: The digital world has opened up new channels for 

communication and expression, but has also raised questions about the limits of 

freedom of speech online. Governments and organizations have had to create new 

laws and regulations to balance the protection of free speech with the prevention 

of hate speech and harassment. 

6. Employment: The digital world has changed the way we work, with many people 

now working remotely or freelancing. Governments have had to create new laws 

and regulations to protect the rights of remote workers and freelancers. 



Overall, the digital world has had a significant impact on the legal landscape, and will 

continue to do so as technology continues to evolve. 
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ACCES TO JUSTICE: A HUMAN-CENTERED APPROACH 

 

 In the history and apply of upholding human rights anyplace within the world, we tend to 

speak plenty about access to justice, the right to justice and the guarantee of impartial legal 

processes and services from the judicial system, which should always be guaranteed by the state.1 

Access to justice is a legal purpose where the goal is to uphold justice by providing protection for 

the community so that their rights can be fulfilled. The term access to justice should not only be 

known as that, but also understood it’s meaning and most importantly applied in social life. Access 

to justice is defined as an opportunity to get justice and this should applies to all groups, or is often 

referred to ‘justice for all’. 

The main problems that often confront access to justice are generally: (i) problems in the 

operational system of the justice system (lack of cooperation between law enforcement agencies, 

ineffective legal aid agencies for poor justice seekers, lack of a counseling process before a 

problem is brought to court, and the high costs of the litigation process), and (ii) structural 

problems (elitism in the justice system, legal language that is too complex for the layman to 

understand, poverty issues that make things difficult and fragile, and low legal awareness among 

the people themselves) which of course they are interrelate.2 

in what we are experiencing right now, the covid-19 pandemic, access to justice must be 

interpreted as  access to get direct assistance policies fairly to those who are powerless, access to 

transparent information about the conditions and impacts of the pandemic, so that everyone, groups 

of people and organizations can make the right decisions. for himself, his family, the surrounding 

community, and his business activities, access to health care both for diseases caused by the covid-

19 virus and not (which is greatly affected because all health facilities such as being deprived to 

deal with this disease), and access to vaccination itself in order to participate in breaking the chain 

of the pandemic. 

There are many problematic that we face in regarding access to justice in this pandemic 

there are stimulus for business people, equitable access to health care, and maybe about vaccines 

that have been injected but not evenly distributed. 

                                                           
1 RED, Acces to Justice, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6014f88bed292/access-to-justice/, 16 
Desember 2021, 10:25 WITA 
2 Abregu, M., 2001 Barricades or Obstacles: The Challenges of Access to Justice 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6014f88bed292/access-to-justice/


We have experienced many crises. As well the world. Advances in thinking, technology 

and the ability to live a more normal life should be able to bring us all out of this crisis, by giving 

equal access justice to all citizens to get human treatment without distinction. 
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A. IDENTITAS KLIEN

Nama Institusi : PT MAKANANKU ENAK

Alamat : Indoman Tower, 35th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav 89-90

Perihal : Legal Opinion Terhadap Sengketa Hak Cipta Jingle Iklan Milik

PT MAKANANKU ENAK

Dengan Hormat,

Bersama ini kami Advokat dan Konsultan Hukum pada “Kantor Hukum

Yustisia” yang beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 Office Suites 53,

Jalan Cikini Raya No. 175, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI

Jakarta, Hp. 081220205444, Website : www.yustisia.com Email :

yustisia@consultant.com, menyampaikan Pendapat Hukum (Legal Opinion)

terhadap sengketa hak cipta jingle iklan milik PT MAKANANKU ENAK yang

terletak di Jalan Indoman Tower, 35th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav 89-90,

sebagai berikut:

B. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT MAKANANKU ENAK adalah salah satu perusahaan di bidang

makanan dan minuman di Jakarta. Perusahan ini bertempat di Indoman

Tower, 35th Floor Jalan Jendral Sudirman Kav 89-90. Seiring dengan

berkembangnya teknologi informasi, PT MAKANANKU ENAK
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melihat ini sebagai peluang untuk memasarkan produknya dengan cara

yang menarik. PT MAKANANKU ENAK kemudian memutuskan

untuk membuat iklan yang memuat jingle. Sadar akan pemahaman

yang masih minim, maka pihak PT MAKANANKU ENAK

mempercayakan pembuatan iklan tersebut kepada seorang produser

bernama ANTHONY KAWANG, yang telah memproduksi banyak

karya musik berbagai musisi dalam negeri. Dengan harapan iklan

dapat dibuat semenarik mungkin dan disiarkan di berbagai media

seperti televisi, radio, Youtube, dan streaming platform lainnya. Dalam

proses pembuatan, ANTHONY KAWANG mengacu pada teori

‘Amati, Tiru, Modifikasi’. Sehingga ia kemudian memodifikasi lagu

‘NINA SUKA BOBO’ yang diciptakan oleh SANG SAKA dengan

cara mengganti lirik demi keperluan jingle PT MAKANANKU

ENAK.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah permasalahan hukum yang terjadi dan siapa pemilik

hak cipta dari lagu ‘NINA SUKA BOBO’ ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

b. Bagaimanakah posisi tawar yang dapat diberikan kepada para

pihak?

c. Bagaimanakah upaya hukum dan upaya non-hukum yang bisa

disarankan kepada PT MAKANANKU ENAK?

C. ASUMSI DAN BATASAN

1. Bahwa SANG SAKA pembuat lagu ‘NINA SUKA BOBO’ meninggal

pada 1943. Maka dari itu, jangka waktu berlakunya hak cipta lagu

tersebut telah berakhir, terhitung sejak 70 meninggalnya pencipta.

Sehingga dalam hal ini, hak ekonomi dari penggunaan lagu tersebut

telah berakhir pada tanggal 1 Januari 2014. Setelah rentang waktu
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tersebut, hak cipta dari lagu ‘NINA SUKA BOBO’ sudah menjadi

public domain/khalayak umum. Pada dasarnya yang dimaksud dengan

public domain adalah istilah yang merujuk kepada seluruh

karya-karya kreatif dan intelektual yang telah menjadi milik bersama

karena tidak lagi dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang

eksklusif;1

2. Bahwa dalam hal dibuatnya perjanjian lisensi antara AYAH dari

ALEXANDER DEGRET bersama PT MINUMAN SEGAR, sejak

tahun 1999 sampai dengan tahun 2025 tergolong melewati jangka

waktu kepemilikan hak cipta dari SANG SAKA;

3. Bahwa dalam penyusunan argumentasi hukum ini dibatasi pada

perundang-undangan terkait Hak Cipta yang mencakup

Undang-Undang Hak Cipta dan turunan peraturan pelaksanaannya.

D. FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM

1. Bahwa PT MAKANANKU ENAK membuat iklan yang disertai

jingle;

2. Bahwa PT MAKANANKU ENAK menemui seorang produser

bernama ANTHONY KAWANG pada Jumat, 23 Juli 2021 sekitar

pukul 19.00 WIB untuk membahas mengenai proses produksi karya

musik guna menjadi jingle iklan.;

3. Bahwa ANTHONY KAWANG diberi kepercayaan secara utuh oleh

PT MAKANANKU ENAK untuk membuat iklan yang memuat jingle

semenarik mungkin;

4. Bahwa ANTHONY KAWANG berpikir untuk membuat karya musik

yang merujuk kepada teori ‘Amati, Tiru, Modifikasi’ lalu

memodifikasi lagu ‘NINA SUKA BOBO’ yang diciptakan dan

dimiliki oleh seseorang bernama SANG SAKA dengan cara

mengganti lirik demi keperluan jingle PT MAKANANKU ENAK;

1 Fitriayu Penyalai, Domain Publik di Indonesia (Jakarta : Goethe-Institut Jakarta, 2020), 1.
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5. Bahwa dipilihnya lagu 'NINA SUKA BOBO’ sebagai inspirasi,

karena penciptanya yaitu SANG SAKA telah meninggal pada tahun

1943. Sementara itu, lagunya tetap dikenang serta mengakar di

masyarakat sehingga menurut ANTHONY KAWANG lagu tersebut

sudah melewati masa perlindungan hak cipta terhitung sejak SANG

SAKA meninggal;

6. Bahwa Iklan PT MAKANANKU ENAK ditayangkan di berbagai

televisi nasional, radio, dan platform digital seperti Youtube, Spotify,

dan lainnya pada 1 Oktober 2021;

7. Bahwa iklan tersebut menjadi viral dan menyebabkan seseorang

bernama ALEXANDER DEGRET yang mengaku sebagai ahli waris

dari SANG SAKA menggugat PT MAKANANKU ENAK ke

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

8. Bahwa ALEXANDER DEGRET membuktikan keabsahannya sebagai

cucu sekaligus pewaris hak cipta dari SANG SAKA dengan

menunjukkan Surat Keterangan Hak Waris dan Perjanjian Lisensi

yang dilakukan oleh AYAH ALEXANDER DEGRET bersama dengan

PT MINUMANKU SEGAR dengan jangka waktu dari tahun 1999

sampai dengan tahun 2025. Perjanjian ini telah terdaftar pada

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas lagu ‘NINA SUKA

BOBO’;

9. Bahwa dalam masa berlangsungnya perjanjian lisensi tersebut, AYAH

dari ALEXANDER DEGRET meninggal dunia pada awal tahun 2021

karena terpapar COVID-19;

10. Bahwa ALEXANDER DEGRET merasa ia berhak menggugat PT

MAKANANKU ENAK ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas

tindakan pelanggaran hak cipta pada 7 Oktober 2021;
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11. Bahwa berdasarkan runtunan peristiwa hukum yang terjadi pada kasus

ini dapat dituangkan dalam timeline sebagai berikut:

Waktu Peristiwa

1943 SANG SAKA pencipta lagu ‘NINA SUKA BOBO’

meninggal dunia.

1999 Anak dari SANG SAKA (AYAH dari

ALEXANDER DEGRET) membuat perjanjian

lisensi bersama PT MINUMAN SEGAR atas

penggunaan lagu ‘NINA SUKA BOBO’ dengan

jangka waktu dari tahun 1999-2025.

2014 Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), seharusnya masa

berlaku perlindungan Hak Cipta atas lagu ‘NINA

SUKA BOBO’ telah berakhir 70 tahun sejak

meninggalnya pemilik hak cipta dan setelah kurung

waktu tersebut dikategorikan public

domain/khalayak umum.

Awal 2021 AYAH ALEXANDER DEGRET meninggal dunia.

23 Juli 2021 Pihak PT MAKANANKU ENAK menemui seorang

Produser lagu yaitu ‘ANTHONY KAWANG’ untuk

pembuatan iklan yang disertai jingle semenarik

mungkin untuk PT MAKANANKU ENAK.

ANTHONY KAWANG memilih lagu ‘NINA SUKA

BOBO’ untuk dijadikan jingle dan menerapkan teori

“Amati, Tiru, dan Modifikasi” pada lagu tersebut.

1 Oktober 2021 Iklan PT MAKANANKU ENAK ditayangkan di
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berbagai platform.

7 Oktober 2021 ALEXANDER DEGRET sebagai cucu dari SANG

SAKA menggugat pihak PT MAKANANKU ENAK

atas dasar pelanggaran hak cipta lagu.

E. ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan UU Hak Cipta Pasal 58 Ayat (1) huruf diatur

bahwa "Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan

atau tanpa teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung

selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia,

terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya." Sehingga2

menelaah dari dasar tersebut, maka pada tahun 2014 jangka waktu

yang dimiliki oleh pemegang hak cipta itu seharusnya sudah berakhir;

2. Bahwa sebagai bentuk implementasi dari UU Hak Cipta, maka diatur

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Pasal 4 disebutkan

bahwa "Pemberi Lisensi tidak dapat memberikan Lisensi kepada

penerima Lisensi jika hak kekayaan intelektual yang dilisensikan:

a. berakhir masa perlindungannya; atau

b. telah dihapuskan;3

3. Bahwa mencermati ketentuan UU Hak Cipta Pasal 80 Ayat (2) yang

mengatur bahwa "Pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa

berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait." Maka dalam hal ini, pada tahun

2021 lagu 'NINA SUKA BOBO' sudah melewati masa perlindungan

hak cipta, sehingga statusnya menjadi milik khalayak umum/public

3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan
Intelektual.

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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domain. Dalam hal ini, apabila perjanjian lisensi sudah habis jangka

waktu perlindungan hak ciptanya, maka ALEXANDER DEGRET dan

PT MINUMANKU SEGAR bukan lagi Pemegang Hak Cipta;

4. Bahwa jika mengacu pada UU Hak Cipta Pasal 82 ayat (2) yang

berbunyi "Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan." Maka oleh karena rentang

waktu berlakunya perjanjian lisensi antara AYAH dari ALEXANDER

DEGRET dengan PT MINUMAN SEGAR melewati masa berlakunya

perlindungan hak cipta dari SANG SAKA, perjanjian lisensi ini

termasuk bertentangan dengan perundang-undangan.

F. DASAR HUKUM

1. Asas Good Faith atau Itikad Baik;

2. Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266;

4. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2018 tentang Pencatatan

Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 115.

G. PENDAPAT HUKUM

1. Bahwa Masalah Hukum Antara PT MAKANANKU ENAK Dengan

ALEXANDER DEGRET:

a. Masalah Hukum I

ALEXANDER DEGRET yang mengaku sebagai ahli waris dari

SANG SAKA menggugat PT MAKANANKU ENAK ke

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan membuktikan

keabsahannya sebagai cucu sekaligus ahli waris hak cipta dari

SANG SAKA. PT MAKANANKU ENAK dituntut telah
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melakukan pelanggaran hak cipta oleh ALEXANDER DEGRET,

padahal dalam hal ini, penggunaan lagu NINA SUKA BOBO

telah melewati masa perlindungan hak cipta, terhitung 70 tahun

sejak kematian dari SANG SAKA.

b. Masalah Hukum II

Adanya Perbuatan Melawan Hukum dari perjanjian lisensi antara

AYAH dari ALEXANDER DEGRET yang membuat sebuah

perjanjian lisensi dari tahun 1999 sampai 2025 bersama dengan

PT MINUMAN SEGAR. Padahal masa berlaku dari lagu 'NINA

SUKA BOBO' hanya dapat berlaku dengan jangka waktu 1999

hingga 2014. Karena pada perjanjian lisensi yang telah dibuat

tersebut telah melewati batas waktu perlindungan hak cipta

setelah SANG SAKA meninggal.

Kepemilikan Hak Cipta Lagu ‘NINA SUKA BOBO’:

a. Pemilik Hak Moral

Dalam hak cipta, hak moral adalah hak yang melindungi

kepentingan pribadi atau Reputasi Pencipta atau Penemu yang

melekat padanya. Pencantuman nama pencipta pada ciptaan

walaupun hak cipta atas ciptaan tersebut telah dijual atau

dimanfaatkan oleh pihak lain merupakan bentuk pengaplikasian

hak moral. Berdasarkan pengertian mengenai hak moral tersebut,4

maka hak moral dari lagu ‘NINA SUKA BOBO’ masih melekat

selama-lamanya pada penciptanya yaitu SANG SAKA.

b. Pemilik Hak Ekonomi

Hak cipta pun terdiri atas Hak Ekonomi adalah hak untuk

mendapatkan manfaat secara ekonomi atas suatu ciptaan.

Berdasarkan hak ekonomi, pemilik hak cipta dari lagu ‘NINA

SUKA BOBO’ bukan SANG SAKA melainkan telah menjadi

public domain/khalayak umum karena di dalam hak cipta terdapat

4 Sofyan Jafar, Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta (Aceh : BieNa Edukasi, 2013), 33.
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fungsi sosial. Fungsi sosial dimiliki oleh setiap hak milik menurut

sistem hukum Indonesia, salah satunya adalah Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) . Fungsi sosial adalah hak milik bukan sekedar5

untuk kepentingan pribadi pemilik hak tersebut, tetapi dapat

mengikutsertakan kepentingan umum. Dalam hal ini, jika

individu dalam masyarakat dapat menikmati hak kekayaan

intelektual maka masyarakat lain tidak dapat dilarang untuk

menikmati keseluruhan hak kekayaan intelektual tersebut.6

Sehingga pada 1 Januari 2014, masa perlindungan hak cipta dari

lagu ‘NINA SUKA BOBO’ telah berakhir sesuai Undang-Undang

No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c. Pemegang Hak Cipta

SANG SAKA meninggal dunia oleh karena pada dasarnya pasti

memiliki Surat Keterangan Kematian dan Ahli Waris. AYAH dari

ALEXANDER DEGRET sebagai ahli waris kemudian berhak

membuat perjanjian lisensi dengan PT MINUMANKU SEGAR.

Atas dasar perjanjian lisensi tersebut, PT MINUMANKU SEGAR

hanya memegang hak cipta atas lagu NINA SUKA BOBO sejak

tahun 1999 hingga 2014. Meskipun SANG SAKA telah

meninggal dunia, ia tetap menjadi pencipta lagu tersebut.

Selanjutnya, setelah 1 Januari 2014 lagu ‘NINA SUKA BOBO’

kemudian menjadi public domain/khalayak umum.

2. Bahwa atas permasalah hukum yang terjadi antara para pihak, berikut

posisi tawar yang dapat diberikan:

a. Kepada PT MAKANANKU ENAK

1) PT MAKANANKU ENAK tidak berada dalam posisi yang

melanggar hak cipta dari lagu ‘NINA SUKA BOBO’;

6 Chandra Yusuf dan Nelly Ulfah Anarizah, “Penerapan Fungsi Sosial Terhadap Hak Kekayaan
Intelektual di Dalam Masyarakat,” Nagari Law Review 2, No. 1 (April 2019): 147.

5 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung : PT
CITRA ADITYA BAKTI, 2001), 25.
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2) Secara moral, PT MAKANANKU ENAK sebaiknya

mengajukan permohonan izin apabila ini menggunakan dan

mengaransemen lagu ‘NINA SUKA BOBO’;

3) Dalam kasus ini, ANTHONY KAWANG sebagai produser

diberikan seluruh kepercayaannya membuat iklan semenarik

mungkin dengan harga tawaran jasa yang cukup tinggi oleh

PT MAKANANKU ENAK. Sehingga, hak cipta dari jingle

tersebut dipegang oleh PT MAKANANKU ENAK. Sebagai

pemilik hak cipta, PT MAKANANKU ENAK dapat

mengajukan pendaftaran hak cipta atas lagu jingle tersebut ke

DITJEN HKI.

b. Kepada ALEXANDER DEGRET

1) Dapat mencabut gugatan yang diajukan kepada PT

MAKANANKU ENAK karena Surat Keterangan Hak Waris

atas lagu ‘NINA SUKA BOBO’ yang dimiliki

ALEXANDER DEGRET sudah tidak lagi berlaku menurut

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya, bukti dari perjanjian lisensi terhadap Pihak

Ketiga yang sudah terdaftar kepada Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual berlawanan dengan Peraturan

Pemerintah No. 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian

Lisensi Kekayaan Intelektual.

3. Bahwa Upaya Non-Hukum dan Upaya Hukum yang Dapat

Disarankan Kepada PT MAKANANKU ENAK adalah:

a. Upaya Non-Hukum

Salah satu upaya non-hukum yang dapat ditempuh oleh PT

MAKANANKU ENAK dengan ALEXANDER DEGRET adalah

dengan melakukan mediasi, yang dalam hal ini menyangkut

mediasi di luar pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
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kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator7

terlibat dalam sebuah sengketa hanya berperan memacu para

pihak agar penyelesaian sengketa diselesaikan dengan damai.8

b. Upaya Hukum

1) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT MAKANANKU

ENAK adalah dapat mengajukan gugatan balik dalam

lingkup Perbuatan Melawan Hukum termasuk adanya ganti

rugi immateril di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2) Dalam hal ini, Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi

secara langsung menyebabkan terjadinya kerugian dan

menjadi satu-satunya alasan munculnya kerugian (Adequate

Veroorzaking).9

3) Bahwa dalam kasus ini, Perbuatan Melawan Hukum terjadi

karena memenuhi unsur “Yang bertentangan dengan hak

subjektif orang lain”. Pada dasarnya penggunaan lagu NINA

SUKA BOBO yang sudah terkategorisasi sebagai public

domain ini, sudah seharusnya tidak dibatasi teknis

penggunaannya. Namun, ALEXANDER DEGRET justru

merasa bahwa ia berhak untuk menggugat PT

MAKANANKU ENAK atas dugaan tindakan pelanggaran

hak cipta.

4) Bahwa PT MAKANANKU ENAK mengajukan ganti rugi

immateriil terhadap ALEXANDER DEGRET atas dasar

berkembangnya isu negatif di kalangan masyarakat karena

PT MAKANANKU ENAK terlibat dalam kasus dugaan

pelanggaran hak cipta.

9 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung : PT CITRA ADITYA
BAKTI, 2001), 107.

8 Witanto, Hukum Acara Mediasi (Bandung : Alfabeta, 2012), 18.
7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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H. PENUTUPAN

1. Kesimpulan

Pada Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, diketahui bahwa para pihak

dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, selama perjanjian

tersebut didasari oleh adanya itikad baik dan pemenuhan terhadap

ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini tentu bertolak

belakang dengan perikatan yang timbul antara AYAH dari

ALEXANDER DEGRET dan PT MINUMAN SEGAR tersebut,

karena AYAH dari ALEXANDER DEGRET membuat perjanjian

lisensi dari tahun 1999-2025 bersama dengan PT MINUMAN

SEGAR. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2018

tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual pasal 4

yang menegaskan tentang masa ketentuan pemberi lisensi tidak dapat

memberikan lisensi kepada penerima lisensi jika hak kekayaan

intelektual yang dilisensikan berakhir masa perlindungannya yang

mengimplikasikan bahwa perjanjian lisensi untuk lagu 'NINA SUKA

BOBO' AYAH dari ALEXANDER DEGRET dan PT MINUMAN

SEGAR hanya bisa dilakukan dengan jangka waktu 1999-2014.

Sepatutnya AYAH dari ALEXANDER DEGRET mengetahui bahwa

pada tahun 2014, masa berlaku hak ekonomi yang dimiliki oleh

pemegang hak cipta itu sudah berakhir.

2. Rekomendasi

a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu untuk memeriksa

dengan baik substansi perjanjian lisensi yang dilakukan antara para

pihak sebelum diberikan sertifikat. Dalam hal ini, Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual perlu meningkatkan

pemeriksaannya agar tidak ada terjadi perjanjian lisensi yang

bertentangan dengan perundang-undangan.
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b. Pencipta dan pemegang hak cipta perlu diberikan sosialisasi lebih

lanjut terkait UU Hak Cipta sehingga masyarakat khususnya

pencipta dan pemegang hak cipta dapat memahami hak dan

kewajiban yang dipegang secara komprehensif.
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