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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum mengenai Rumah Karaoke Anang  Family

1. Tinjauan umum rumah karaoke Anang  Family

Anang  Family Karaoke adalah karaoke keluarga yang didirikan oleh 

penyanyi Indonesia yaitu Anang  Hermansyah pada tahun 2015 yang 

berkantor pusat di Jalan Letjen Sutoyo 28, Malang - Jawa Timur. Anang  

Family Karaoke mempunyai system Pertama di Indonesia yang memberikan 

royalty per-lagu kepada para musisi. Dimana targetnya adalah untuk 

memenuhi selera masyarakat di semua kalangan yang menginginkan trend 

bernyanyi, hang out, atau berpesta di tempat dengan suasana yang nyaman, 

menyenangkan, sopan namun dengan harga terjangkau. 

Selain karaoke, rumah karaoke Anang Family juga menyediakan 

layanan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau serta 

berbagai macam variasi menu. Adapun tarif karaoke ditentukan oleh ukuran 

ruangan, Misalnya untuk ruangan kecil ( 4-5 orang ) tarifnya Rp.50.000/jam, 

sampai untuk kelas VVIP yang meliputi 30-35 orang dikenakan biaya Rp 

215.000 /jam. Keuntungan yang bisa anda dapatkan pada rumah karaoke 

Anang  Family: 

a. Room fasilitas lengkap dengan tarif yang terjangkau.

b. Pelayanan yang ramah.

c. Lagu yang selalu update.

d. Banyak promo menarik setiap bulan.
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e. Adanya acara-acara seru yang sayang kalau anda lewatkan. 

f. Adanya berbagai macam material media promo. 

Awal mula dari berdirinya Anang  Family karaoke ini adalah karena 

Anang  Family karaoke ingin memberikan konsep baru di dunia industri 

karaoke. Konsep baru yang di maksud disini adalah tidak seperti tempat 

karaoke pada umumnya, rumah karaoke yang lain hanya memiliki fasilitas 

karaoke saja namun berbeda dengan rumah karaoke Anang  Family yang 

juga memberika fasilitas lounge, dimana lounge ini dapat di jadikan tempat 

bersantai, makan dan berkumpul bersama teman teman ataupun keluarga 

dengan suasana yang nyaman.  

Anang  Family karaoke merupakan salah satu bentuk dari sister 

company dimana Sister Company dapat diartikan sebuah perusahaan yang 

dimiliki oleh orang atau organisasi yang samadan perusahaan tersebut 

mempunyai nama berbeda dan biasanya perusahaan yang terpisah, namun 

punya afiliasi erat dengan perusahaan induk. Anang Family karaoke sendiri 

di dalamnya terdapat lebih dari satu  komisaris yang terdiri dari banyak 

perusahaan di malang serta mempunyai managemen tersendiri, dan yang 

menjadi pembeda rumah karaoke Anang  Family dengan rumah karaoke 

lainnya juga terletak di bagian sistem atau di bagian struktur organisasinya 

dimana di Anang  Family karaoke sendiri memiliki struktur oraganisasi 

yangt teratur dan terbagi – bagi secara runtut berdasarkan tugas masing - 

masing devisi sedangkan di rumah karaoke lainnya tidak memiliki sistem 

atau struktur organisasi seperti yang dimiliki rumah karaoke Anang  Family. 
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Dengan adanya pembagian tugas maka akan memperkecil kesalahan dan 

kesalahan penggunaan jabatan. Jadi bisa dikatakan rumah karaoke Anang  

Family merupakan karaoke yang sangat memadai dari segi fasilitas, 

disamping sistem pendanaan yang kuat khususnya di malang, dilengkapi 

juga dengan konsep matang dan struktural yang memadai. 

 

2. Struktur Organisasi PT Anang Family Karaoke 

Penjelasan : 

1. Operational dan Marketing mempunyai tugas secara garis besar seperti 

berikut : 

a. membuat report dari divisi marketing mengenai marketing activity 

anang family karaoke 1 tahun terakhir.  

b. melakukan update report terhadap sponsor activity di anang family 

karaoke 1 tahun terakhir. 

c. melakukan update report terhadap sales target di anang family 

karaoke 1 tahun terakhir. 

d. membuat list sponsor potential baik yg sudah pernah bekerjasama 

maupun belum pernah bekerjasama. 

e. menetapkan target sponsorship anang family karaoke selama 1 tahun 

ke depan setelah berdiskusi dengan semua tim marketing terutama 

kepada advertising & promotion, termasuk menetapkan target 

exposure anang family karaoke dari marketing activity selama 1 

tahun ke depan. 
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f. mempelajari dan memahami semua detail sop semua tim 

marketing. 

2. HRD mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Persiapan, Rekruitmen Tenaga Kerja, Seleksi Tenaga Kerja 

b. Pengembangan dan Evaluasi Karyawan 

c. Pemberian Kompensasi dan Proteksi pada Pegawai 

d. Membuat kebijakan 

e. Data karyawan 

3. ME dan Engineering mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Pemeliharaan rutin harian 

b. Rectification (perbaikan bangunan yang baru saja selesai) 

c. Replacement (penggantian bagian yang berharga dari suatu            

bangunan)         

d. Retrofitting (melengkapi bangunan sesuai kemajuan teknologi) 

4. Devisi Kitchen mempunyai fungsi seperti berikut : 

a. Menghandle orderan dari customer yang telah dipesan menurut print 

out checker, dan  

b. control food dan test food sebelum makanan keluar yang akan 

disajikan kepada customer. 

c. Pengeluaran makanan sesuai standart recipe yang sudah tertulis. 
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5. Security mempunyai tugas sebagai berikut :  

a. Security wajib mengawasi kegiatan keluar masuk orang, barang, 

kendaraan, serta lingkungan sekitar pos penjagaan dan wajib 

mengatur apabila ada pelanggaran tata tertib 

b. Sebelum dan selama melaksanakan tugas wajib menjalankan sikap 

yang baik dan memperhatikan kelengkapan tugas 

c. Datang 30 menit lebih awal sebelum melaksanakan serah terima 

dengan petugas selanjutnya 

d. Serah terima tugas penjagaan, di laksanakan tepat waktu pergantian 

shif jaga. 

6. IT dan System mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Mengetahui, memahami, melaksanakan, dan mengawasi Prosedur 

Pengoperasian Perangkat Komputer (Hardware dan Software) 

sesuai SOP             

b. Mengetahui, memahami, melaksanakan dan mengawasi prosedur 

pengoperasian perangkat sound system sesuai (SOP). 

c. Melaksanakan pendataan rutin periodik perihal jumlah dan kondisi      

hardware, master software, sound system, sesuai (SOP). 

d. Membuat laporan kerja per shift dalam Log Book IT. 
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B. Sistem pembayaran royalti kepada lembaga manajemen kolektif terhadap 

hak cipta lagu yang di mainkan di Anang  Family karaoke 

Pada pasal 1 angka 2 undang – undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak 

Cipta telah disebutkan bahwa pencipta lagu adalah seorang atau beberapa 

orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu 

ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta lagu yang nantinya akan  

membuat kesepakatan dengan lembaga manajemen kolektif untuk selanjutnya 

disebut sebagai pemberi kuasa dan lembaga manajemen kolektif selanjutnya 

akan disebut sebagai penerima kuasa.  

Kepentingan dari pemberi kuasa ini didasarkan atas lagu yang telah 

didaftarkan kepada lembaga manajemen kolektif untuk dapat di perbanyak dan 

di umumkan kepada pelaku usaha rumah karaoke. Sehingga pencipta lagu akan 

menerim royalti pada waktu yang telah ditentukan dan di dasarkan pemakaian 

yang telah di laporkan oleh rumah karaoke kepada lembaga manajemen 

kolektif. 

Rumah karaoke adalah pengguna karya cipta lagu yang wajib membayar 

royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas hak mengumumkan 

sebagai ijin dari pengguna karya cipta untuk tujuan dan kepentingan komersil. 

Salah satu rumah karaoke yang melakukan lisensi yaitu rumah karaoke 

Anang family, rumah karaoke ini bertindak atas nama pengguna lisensi dari  
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pencipta lagu yang dalam aktivitasnya wajib melakukan pencatatan setiap lagu 

yang di putar oleh users di setiap room karaoke28  

1. Hubungan Hukum Antara Lembaga Manajemen Kolektif dan Rumah 

Karaoke Anang Family 

Bagan 1 Hubungan Hukum Para Pihak : 

 

 

                        

                        

 

                        

          

           

            

 

 

 

     Gambar 3.1 hasil dari wawancara 

Hubungan hukum antara lembaga manajemen kolektif dan rumah 

karaoke sebelum lagu di putar di room – room rumah karaoke oleh para 

user, rumah karaoke di wajibkan untuk mengurus lisensi lagu – lagu apa 

saja yang akan  di mainkan kepada manajemen kolektif. Rumah karaoke 

                                                            
28 Saidin, Op Cit, hlmn 121 
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berindak atas nama pengguna lisensi dari pencipta lagu / pemegang hak 

cipta yang sudah di daftarkan di lembaga manajemen kolektif yang dalam 

aktivitasnya, rumah karaoke wajib melakukan pencatatan melalui media 

server yang di berikan lembaga manajemen kolektif kepada rumah karaoke 

untuk mengakumulasikan setiap lagu yang di putar oleh user.  

Hubungan hukum lembaga manajemen kolektif dengan rumah 

karaoke adalah pihak manajemen kolektif berhak untuk mengumpulkan 

royalti atas lagu yang di putar oleh rumah karaoke, sedangkan kewajibannya 

adalah memberikan lisensi kepada rumah karaoke untuk mengumumkan 

atas lagu tersebut. 

Rumah karaoke memiliki hak yaitu menerima lisensi atas lagu dari 

pencipta lagu untuk di putar dirumah karaoke dan juga hak untuk mengedit, 

memotong, memformat ulang lagu di atas sesuai dengan persyaratan teknis 

dan teknologi, multi media digital oleh rumah karaoke. 

Kewajiban rumah karaoke adalah membayar royalti kepada lembaga 

manajemn kolektif atas penerima kuasa dari pencipta lagu berdasarkan 

perjanjian yang tertuang dalam surat perjanjian. Perjanjian ini berupa 

blanko standart yang di buat oleh lembaga manajemen kolektif mewakili 

para pencipta. 

2. Sistem Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif 

Oleh Rumah Karaoke  

Semua perjanjian lisensi pengumuman lagu, seperti perjanjian pada 

umumnya, di mulai dengan menyebutkan nama dan alamat para pihak serta 
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waktu di buatnya perjanjian tersebut. Dalam perjanjian lisensi para pihak ini 

biasanya disebut sebagai penerima lisensi dan penerima lisensi, selanjutnya 

di cantumkan beberapa hal penting yang harus di isi oleh penerima maupun 

pemberi lisensi meliputi : 

1. Nomer perjanjian lisensi 

2. Nama tempat yang dikelola oleh penerima lisensi 

3. Bentuk pemakaian 

4. Dasar perhitungan royalti pemakai musik dan lagu 

5. Jangka waktu perjanjian 

Bila perjanjian telah di buat maka si penerima lisensi akan 

mendapatkan sertifikat lisensi sebagai tanda bukti pemakaian. Sertifikat 

lisensi diberikan oleh lembaga manajemen kolektif pada penerima dengan 

syarat : 

1. Penerima lisensi memberikan royalti kepada penciptaatau 

pemegang hak cipta lagu yang karyanya di pergunakan penerima 

lisensi melalui lembaga manajemen kolektif secara teratur setiap 

tahun. 

2. Penerima lisensi juga memberikan daftar lagu – lagu  yang di 

pergunakan kepada lembaga lembaga manajemen kolektif   
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Bagan 1 Proses Sertifikasi Lisensi Hak Cipta Lagu : 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 hasil dari wawancara 

1. Pengisian formulir software yang dikeluarkan lembaga manajemen 

kolektif 

2. Penghitungan biaya lisensi musik dan lagu yang akan di pakai  oleh 

pihak lembaga manajemen kolektif 

3. Pembayaran royalti musik dan lagu oleh pihak rumah karaoke kepada 

lembaga manajemen kolektif. Pembayaran royalti ini menggunakan 

pembayaran prabayar, dimana lagu akan dibayarkan terlebih dahulu 

sebelum digunakan. 
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4. Penerbitan sertifikasi lisensi musik dan lagu oleh pihak lembaga 

manajemen kolektif 

5. Pihak rumah karaoke berhak menggunakan musik dan lagu setelah 

penerbitan sertifikasi lisensi musik dan lagu oleh lembaga manajemen 

kolektif 

6. Pihak rumah karaoke memberikan laporan tentang pemakaian lagu yang 

telah dipergunakan oleh lembaga manajemen kolektif 

7. Setelah memberukan laporan pemkaian musik dan lagu oleh rumah 

karaoke, maka selanjutnya adalah tahap perpanjangan lisensi 

8. Perpanjangan lisensi kepada lembaga manajemen kolektif tersebut 

harus memiliki ketentuan pembharauan data yang di pergunakan pihak 

rumah karaoke. 

Apabila pengguna memperoleh sertifikasi lisensi lembaga 

manajemnen kolektif maka itu berarti : 

1. Akses untuk mendengarkan lagu / musik yang di perlukan untuk 

memberi kenyamanan pada konsumen sehingga menambah nilai 

ekonomis kegiatan usaha. 

2. Lisensi lembaga manajemen kolektif berlaku satu tahun ke depan dan 

diperpanjang secara otomatis setelah melakukukan pembayaran royalti 

untuk tahun – tahun berikutnya.   

Salah satu upaya perlindungan terhadap karya cipta adalah dengan 

memberikan imbalan berupa royalti kepada pencipta atau pemegang hak 

cipta atas dipertunjukannya atau diperbanyaknya karya cipta secara 
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komersial. Tujuan dasar dari adanya lembaga manajemn kolektif adalah 

untuk mempermudah pengelolaan hak pencipta beserta royaltinya. Dalam 

UUHC telah dijelaskan dalam pasal 87 dan 88 mengenai Lembaga 

Manjemen Kolektif. 

Di rumah karaoke Anang Family sistem pembayaran royalti kepada 

lembaga manajemen kolektif adalah dengan sistem online, dimana sistem 

online ini dilakukan dengan cara lembaga manajemen kolektif memberikan 

software yang di tanam dalam mesin karaoke yang ada di Anang Family 

sesuai dengan surat perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak 

rumah karaoke Anang Family dan lembaga – lembaga manajemen kolektif 

yang terkait yang tujuannya agar dapat mempermudah penghitungan royalty 

yang akan dibayarkan atau di tagihkan. Software ini juga berfungsi sebagai 

penghitung jumlah lagu yang akan dibayarakan oleh rumah karaoke Anang 

Family. Soal penggolongan lagu – lagu telah didapatkan dari lembaga – 

lembaga manjemen kolektif yang telah di pisahkan sesuai dengan genre lagu 

– lagu tersebut. 

Sejak awal berdirinya rumah karaoke Anang Family sehingga 

dengan otomatis setiap lagu yang di mainkan user pada saat karaoke akan 

langsung tercatat di lembaga manajemen kolektif. Software ini membuat 

rumah karaoke yang terdaftar di lembaga manajemen kolektif tidak dapat 

berbuat curang dengan memberikan laporan tentang penggunaan lagu yang 

palsu dikarenakan software ini dikelola oleh komputer. Selain adanya 

software yang berasal dari lembaga manajemen kolektif, rumah karaoke 
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Anang Family juga memiliki sistem tersendiri yang kurang lebih fungsinya 

sama dengan software tersebut, sehingga rumah karaoke Anang Family juga 

memiliki catatan tersendiri untuk mengetahui lagu siapa saja yang 

dimainkan oleh user dan juga berfungsi untuk mengetahui lagu siapa yang 

menjadi top chart setiap bulannya.  

      Bagan 3 Alur Pembayaran Royalti lagu di Anang Family Karaoke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 hasil dari wawancara 
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Anang Family, setelah melakukan konfirmasi atas tahihan yang diberikan 

dengan data yang ada maka akan segera dilakukan pengajuan oembayaran 

ke kantor komisaris bagian keuangan dan pada tahap akhir bagian keuangan 

akan melakukan transfer pembayaran ke masing – masing lembaga 

manajemen kolektif yang bersangkutan.  

Bagian keuangan rumah karaoke Anang Family sendiri akan 

melakukan pembayaran royalti terhadap masing – masing lembaga 

manajemen kolektif seperti : Karya Cipta Indonesi (KCI) untuk lagu pop 

indonesia dan lagu daerah, Wahana Music Indonesia (WAMI) untuk lagu 

barat dan lagu indonesia, Royalti Anugerah Indonesia (RAI) untuk lagu 

dandut. Perbedaan lagu pop indonesia dan lagu indonesia terletak pada 

seberapa sering lagu indonesia tersebut dimainkan, jika masuk dalam 40 

lagu yang sering di mainkan atau top 40 maka itu tergolong lagu pop 

indonesia, sedangkan jika tidak tergolong top 40 maka itu termasuk lagu 

indonesia biasa.  

Dalam satu hari di rumah karaoke Anang Family tercatat kurang 

lebih 420 lagu yang bisa mendapatkan royalty, jumlah tersebut didapatkan 

dengan perhitungan rata – rata pemakain room karaoke, pemakain room 

dalam sehari di rumah karaoke Anang Family rata – rata 60 jam artinya 

dengan estimasi 1 jam 7 lagu yang dimainkan oleh user. Untuk nominal 

yang di berikan perlagu merupakan ketentuan yang telah di tentukan oleh 

lembaga manajemen kolektif sehingga rumah karaoke Anang Family tidak 

bisa memberikan nominal sendiri sesuai dengan yang diinginkan rumah 
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karaoke karena telah ada ketentuan nominal sendiri atau bisa di bilang telah 

mempunyai daftar harga lagu. 

Pada hak ekslusif ini pencipta atau pemegang hak cipta musik lagu 

di berikan hak untuk memberikan ijin atau lisensi bagi pihak ketiga atau 

pengguna musik dan lagu yang bersifat komersial untuk dapat 

menggunakan karya cipta lagu kepada pengguna pada umumnya disertai 

kompensasi yang harus dibayarkan oleh pengguna lagu, kompensasi yang 

harus dibayarkan disebut royalti.  

Tabel Presentasi 1 Pembagian Royalti : 

No 

 
Penerima royalti 

Presentasi pembagian 

royalti 

1.  Rumah karaoke Anang family  50 % 

2. Lembaga manajemen kolektif 10,5 % 

3. Pencipta 9 % 

4. Penyanyi 5 % 

5. Produser / perusahaan label 10,5 % 

6. Pajak negara 15 % 

Tabel Presentasi 1 Hasil Dari Wawancara 

Penghitungan royalti dapat di ilustrasikan sebagai berikut : 

1.Sheila on 7 = 2430 kali pemutaran per tahun 

2.Noah          = 2350 kali pemutaran per tahun 

3.Ungu          = 2230 kali pemutaran per tahun 

4.Armada      = 2120 kali pemutaran per tahun 

5.Geisha        = 2057 kali pemutaran per tahun 

Lagu dengan sekali pemutaran RP.1000 / lagu maka sistem 

penghitungannya sebagai berikut : 

(Jumlah pemutaran lagu x 12 bulan x harga 1 kali pemutaran) 
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Contoh : 

  Sheila on 7 

            2430 x 12 x 1000 = Rp. 29.160.000 

Maka royalti yang di bayarkan rumah karaoke anang family tiap 

tahunnya kepada lembaga manajemen kolektif untuk lagu – lagu sheila on 

7 band yaitu sebesar Rp.29.160.000,00. 

Tabel Presentasi 2 Jumlah Pembagian Royalti 

NO Penerima royalti Presentasi royalti 
Jumlah royalti 

yang  diterima 

1.  Rumah karaoke Anang 

family  
50 % x Rp. 29.160.000  

Rp.14.580.000 

2. Lembaga manajemen 

kolektif 
10,5 % x Rp. 29.160.000 

Rp. 3.061.800 

3. Pencipta 9 % x Rp. 29.160.000 Rp.2.264.400 

4. Penyanyi 5 % x Rp. 29.160.000 Rp.1.458.000 

5. Produser / perusahaan 

label 
10,5 % x Rp. 29.160.000 

Rp.3.061.800 

6. Pajak negara 15 % x Rp. 29.160.000 Rp.4.374.000 

Jumlah Rp.29.160.000 

Tabel Presentasi 2 hasil dari wawancara 

Royalti akan di berikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta 

yang sudah menjadi anggota di lembaga manajemen kolektif, besar kecilnya 

royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik. 

3.  Software Pendeteksi Karaoke 

Dengan platform aplikasi TELMI (Telinga Musik Indonesia) ini 

para pengambil kebijakan dan operator akan lebih mudah mendata 

penggunaan lagu komersial yang diputar di ruang public. Platform yang 

diciptakan oleh sekelompok praktisi teknologi dan pemerhati musik 

ini  memanfaatkan boks kecil dengan konsep Internet of Things (IOT). Boks 
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ini terkoneksi dengan wifi dan secara rutin mendengarkan musik yang 

sedang di putar di tempat tersebut.  

Bagan 3.4 Proses Aplikasi Telmi.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 hasil dari wawancara  
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mengkalkulasi lagu apa 

dan berapa kali sebuah 

lagu dimainkan 

Data dapat diakses secara 

gratis oleh mereka yang 

membutuhkan ( musisi, 

pencipta lagu, composer, 

produser) 
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elektronik TELMI dan SDM yang diperlukan. LMKN berwenang 

menyusun regulasi, menentukan besar royalti dan pembagian royalti serta 

sosialisasi tentang program TELMI . LMK- lah yang nantinya akan 

memungut biaya royalti dari pengguna musik dan pemungutan diaudit oleh 

auditor independendan.  

Lembaga manajemen kolektif berharap TELMI bisa jadi salah satu 

jawaban bagi musisi untuk lebih mengoptimalkan karya-karyanya. TELMI 

diciptakan dan dikembangkan  dengan teknologi ini bersama para praktisi 

IT di Indonesia selama 3 bulan termasuk hardware dan software. TELMI 

juga mengembangkan website yang bisa diakses secara real time 

oleh penggunanya, dalam hal ini musisi atau semua yang berkecimpung di 

musik dimana bisa melihat lagu apa aja yang sedang dimainkan di satu 

lokasi. Dengan ini musisi dan komposer bisa ngeliat setiap bulan berapa 

uang yang akan didapatkan bulan itu dari lagu-lagu yang diperdengarkan.29  

Sistem keamanan TELMI ini sendiri dengan menggunakan firewall, 

dengan cara seperti berikut : Sebuah perusahaan memiliki database rahasia 

yang sangat penting. Perusahaan tersebut terhubung ke dalam sebuah 

jaringan local berisi ribuan komputer user, dan juga terhubung ke dalam 

suatu jaringan internet. Firewall, selain bertugas menghalangi akses konten 

negative pada usernya, bertugas juga untuk mencegah agar data yang 

dimiliki perusahaan tersebut tetap aman dan tidak dterjadi pembajakan. Hal 

                                                            
29       Yosef Setyawan, Alat pendeteksi musik, dalam http://www.compusiciannews.com diakses 

tanggal 23 juli 2017 

http://www.compusiciannews.com/
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ini disebabkan, banyak hacker yang memanfaatkan koneksi internet untuk 

membobol database dari sebuah perusahaan. Karena itu, bagi perusahaan, 

software windows firewall saja tidaklah cukup, karena harus membangun 

sebuah sistem firewall yang lebih canggih lagi, agar sistem database mereka 

tidak mudah dibobol. 

Meskipun memiliki fungsi yang jauh lebih kompleks dan juga 

penting, namun demikian, pada dasarnya cara kerja Firewall pada sebuah 

jaringan komputer, terutama jaringan LAN tidaklah berbeda. Keduanya 

sama – sama bertugas untuk menghalangi konten – konten berbahaya yang 

dapat mengganggu jalannya suatu jaringan, atau bahkan mersak suatu 

jaringan. 

 4. Lembaga Manajemen Kolektif yang Terkait dengan Rumah Karaoke 

Anang Family 

Pada tahun 2017 ini ada sekitar 6 lembaga manajemen kolektif yang 

telah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang di di 

bagi menjadi menjadi 2 kelompok, yaitu lembaga manajemen kolektif hak 

cipta mencakup Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia 

(WAMI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), sedangkan lembaga 

manajemen kolektif hak terkait mencakup PAPPRI,Sentra Lisensi Musik 

Indonesi ( SELMI), Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI).30 Pihak 

rumah karaoke Anang family menjalin lisensi dengan 3 lembaga 

                                                            
30        Siska pratiwi, lembaga kehadiran LMKN di Indonesia, dalam www.bekraf.go.id, diakses 

pada tanggal 23 juli 2017 

http://www.bekraf.go.id/
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manajemen kolektif yaitu KCI, WAMI DAN RAI di karenakan lagu – lagu 

yang di putar di rumah karaoke Anang Family di bawahi oleh ketiga 

lembaga tersebut. Ketiga lembaga manajemen kolektif ini di pilih oleh 

rumah karaoke Anang family berdasarkan tingkat kelengkapan lagu dan dari 

lagu – lagu yang di butuhkan rumah karaoke Anang family. Lembaga 

manajemen kolektif yang membuat lisensi dengan Anang Family Karaoke: 

1. Karya Cipta Indonesia (KCI)  

KCI adalah organisasi nirlaba pengelola hak cipta musik secara 

kolektif yang mendapat kuasa dari pencipta musik Indonesia maupun 

asing, yang tidak boleh mencari keuntungan, bahkan bunga deposito pun 

ikut didistribusikan. KCI sebagai organisasi berbasis keanggotaan 

(Membership-base society) para pemberi kuasa berhak menentukan arah 

kebijakan organisasi, melalui Konsorsium Dewan  Perwakilan. 

 Wadah ini bekerja atas dasar pemberian kuasa dalam 

bentuk perjanjian dari pencipta lagu yang menjadi anggota KCI 

dimana pemberian kuasa tersebut dimaksudkan untuk menarik royalti 

dari pengguna. Sehingga sudah pasti KCI tidak akan memungut 

royalti dari pencipta lagu yang bukan merupakan anggota KCI. Sesuai 

dengan UUHC, maka para pencipta lagu mempunyai hak moral dan hak 

ekonomi yang bisa menghidupi mereka didalam mereka berkarya sesuai 

Undang-undang hak ini memang tidak mudah didapat oleh para pencipta 

itu secara sendiri-sendiri karena berbagai keterbatasan yang ada, 

sehingga harus dilaksanakan melalui sebuah wadah dimana wadah ini 
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akan bertindak atas nama seluruh pencipta lagu yang menguasakan hak 

mereka kepada wadah ini.  

Dengan dasar-dasar inilah maka para tokoh seniman ini dapat 

melahirkan wadah ini pada tanggal 12 Juni 1990 di Jakarta. wadah inilah 

wadahnya para pencipta lagu yang akan berjuang untuk kehidupan para 

pencipta lagu. Para Tokoh dan insan musik Indonesia pun menyadari 

kondisi tersebut dan memrakarsai untuk membentuk sebuah wadah 

untuk memperjuangkan dan melaksanakan kegiatan Kolekting hak para 

pencipta khususnya mengenai hak mengumumkan yang dapat dinikmati 

oleh para Pencipta Lagu sebagai Pemilik hak cipta selama hidupnya 

bahkan ketika yang bersangkutan meninggal maka para ahli warisnya 

dapat menikmati royalti (hak ekonomi) tersebut. 31 

2. Wahana Musik Indonesia (WAMI)  

Wahana Musik Indonesia (WAMI), adalah suatu badan usaha 

yang bergerak dibidang Collective Management Organization (CMO) 

atau lembaga manajemen kolektif pengelola eksploitasi karya cipta 

lagu terutama untuk royalti atas Hak Mengumumkan (Performing 

Rights). 

WAMI didirikan oleh beberapa Penerbit Musik Indonesia 

seperti: Musica Studios, Aquarius PustakaMusik, Trinity Optima 

Publishing, Jawara Pustaka Musik, Mobimax Multimedia, Penerbit 

Karya Musik Pertiwi, Mitra Kreasi Prima, ARKA Publishing & 

                                                            
31 Karya Cipta Indonesia, Introduksi KCI Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, hlm. 9 
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Universal Publishing sebagai pemegang hak eksploitasi yang sah atas 

karya cipta lagu. 

WAMI berdiri pada tanggal 15 September 2006 dan telah 

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 

Januari 2007 dan memperoleh izin operasional sebagai lembaga 

manajemen kolektif melalui keputusan Menkumham No.HKI.2-

OT.03.01.05. 

WAMI tidak menjalankan penerbitan pemasaran atau eksploitasi 

komersial dari lagu-lagu (bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh 

Penerbit Musik), lingkup pekerjaan WAMI adalah hanya mengelola hak 

pengumuman lagu-lagu / karya cipta musik dari anggota WAMI.32 

3. Royalti Anugrah Indonesia ( RAI ) 

Perkumpulan Royalti Anugrah Indonesia (RAI), adalah suatu 

badan usaha yang bergerak dibidang Collective Management 

Organization (CMO) atau lembaga manajemen kolektif pengelola 

eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas Hak 

Mengumumkan (Performing Rights). Tujuan dari adanya RAI 

menghadirkan hak ekonomi bagi pencipta lagu dangdut LMK Hak Cipta 

RAI tercipta sebagai wujud keresahan beberapa Pencipta lagu dangdut 

dalam menghadirkan Hak Ekonomi yang fair sharing dan wajar. Embrio 

LMK Hak Cipta RAI pada tahun 2006: PT. Royalti Musik Indonesia 

(PT. RMI). 

                                                            
32 Wahana musik indonesia dalam http://www.wami.id diakses tanggal 24 juli 2017 

http://www.wami.id/
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Dasar kewenangan RAI di dasari oleh :  

1. Pasal 1 angka 22 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 

Hak Cipta) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) penarik Royalti 

Hak Cipta harus berbadan hukum nirlaba, 

2. LMK Hak Cipta Perkumpulan R.A.I sah menarik Royalti 

sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum& HAM R.I. 

Kep.Menkum HAM No. HKI.2-OT.03.01.08.2015 tentang Izin 

Operasional LMK HakCipta, 

3. Amanat Pasal 89 UU Hak Cipta dibentuklah Lembaga Managemen 

Kolektif Nasional (LMKN). Sesuai Surat Keputusan Delegasi 

LMKN kepada LMK Hak Cipta No. 01/LMKN Pencipta / 

Eksternal / 2015, para Pengguna/Users membayar Royalti kesatu 

Rekening Bank. Pihak Bank secara sistematis scroll kepada 

masing-masing LMK Hak Cipta.33 

Jika ada lembaga manajemen kolektif lain yang ini membuat 

lisensi dengan Anang family karaoke akan di terima atau di tolak 

berdasarkan kelengkapan lagu – lagu yang dibawahi apakah sesuai 

dengan target pasar rumah karaoke Anang Family atau tidak. Dasar 

kewenangan dari ketiga lembaga manajemen tersebut selain pada 

undang – undang hak cipta dan surat perjanjian juga di dasari oleh lagu 

– lagu yang di bawahi oleh ketiga lembaga tersebut sesuai dengan target 

pasar rumah karaoke Anang family. 

                                                            
33Perkumpulan royalti anugerah indonesia dalam http://rai.my.id tanggal akses 24 juli 2017 

http://rai.my.id/
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Mengenai perlindungan hak ekonomi Pencipta, khususnya 

pencipta lagu atau musik pada akhirnya bermuara pada satu  hal, yaitu 

bagaimana supaya pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik 

menghasilkan manfaat ekonomi bagi Pencipta. Pada zaman sekarang, 

seorang pencipta lagu misalnya, untuk mendapatkan uang dari sebuah 

lagu yang baru diciptakannya mungkin dia akan menghubungi produser 

rekaman suara agar lagunya direkam yang selanjutnya diperbanyak dan 

dijual kepada masyarakat. Biasanya, hak yang dialihkan Pencipta 

kepada produser rekaman suara adalah hak merekam lagu, hak 

memperbanyak rekaman lagu, dan hak menjual rekaman lagu. Di luar 

hak-hak tersebut sebenarnya Pencipta masih memiliki beberapa hak 

pada lagu ciptaannya, yaitu hak menampilkan, hak menyiarkan, hak 

mengadaptasikan, dan lain-lain, serta itu tidak dialihkan kepada 

produser rekaman suara. 

Kata fungsi pada “fungsi Lembaga Manajemen Kolektif” 

menunjukkan maksud yaitu apa yang dapat dilakukan, peranan, manfaat 

yang dapat diberikan. Oleh lembaga pemungut royalti yang mula-mula 

apa yang dilakukan masih sangat terbatas, yakni memungut royalti dari 

tempat-tempat pertunjukan lagu atau musik, lalu hasilnya 

didistribusikan kepada yang berhak. Jadi fungsinya terbatas pada 

pengumpulan royalti dan pendistribusian royalti.34 

                                                            
       34 Muhammad saddam H. 2015. Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) 

Dalam Penarikan Royalti Ditinjau Dari Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

Makassar. Jurnal ilmiah. Fakultas Hukum UNHAS hlmn 46   
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Jadi Pencipta lagu pada umumnya tidak mempunyai kapasitas 

yang memadai untuk menciptakan uang dari seluruh hak-hak yang 

dimilikinya. Dia membutuhkan kehadiran lembaga mengadministrasian 

hak atau pengumpulan royalti. Pencipta dan Lembaga Managemen 

Kolekif harus bekerja sama agar perwujudan hak ekonomi pencipta 

terlaksana secara efektif. Lembaga ini akan mewakili pencipta lagu 

untuk memberi lisensi kepada pemakai (user) lagu dan memungut 

royalti dari para user. Pembayaran royalti oleh rumah karaoke Anang 

Family dianggap sah apabila telah adanya surat konfirmasi dari lembaga 

manajemen kolektif. 

 

C. Kendala – kendala yang dialami Anang  Family karaoke dalam melakukan 

pembayaran royalti lagu  

Dalam praktek awal pelaksanaan dalam melakukan pembayaran royalti 

rumah karaoke Anang Family terdapat kendala yaitu terjadinya selisih jumlah 

lagu yang di putar dengan tagihan yang diberikan oleh lembaga manajemen 

kolektif yang merupakan tanggung jawab dari pihak lembaga manajemen 

kolektif itu sendiri. Tanggung yang di berikan oleh pihak LMKN berupa surat 

klarifikasi dengan terlebih dahulu Anang Family karaoke mengajukan 

keberatan beserta bukti bukti pencatatan dari masing – masing room lalu akan 

di kirim ke LMKN.  Seiring berjalanya waktu maka kendala seperti itu sudah 

tidak terjadi lagi, namum ada beberapa kendala yang tercipta dari adanya 
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pembayaran royalti tersebut sehingga mekanisme dalam hal penjualan belum 

terlaksana dengan baik.  

Menurut data yang diperoleh penulis, ada beberapa kendala yang 

menyebabkan belum terlaksananya penjualan dengan baik dikarenakan adanya 

pembayaran royalti di antaranya sebagai berikut: 

1. Adanya kaset bajakan 

Adanya kaset bajakan yang beredar baik di pasar tradisional maupun 

di dalam mall – mall besar dengan harga murah dan terjangkau, menjadi 

penghambat tersendiri untuk rumah karaoke karena untuk berkaraoke 

sendiri atau pun bersama keluarga dan teman – teman, tidak perlu untuk 

mendatangi tempat karaoke, di rumah pun dapat di lakukan dengan cara 

membeli kaset bajakan yang sudah sangat mudah di dapatkan walaupun 

sudah ada peraturan tegas untuk tidak memperjual belikan kaset bajakan 

baik di pasar tradisional atau pun di mall – mall sehingga membuat beberapa 

user untuk lebih memilih melakukan karaoke dirumah daripada harus keluar 

rumah dan  mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk melakukan 

karaoke di rumah karaoke yang ada di kota – kota tempat para user tinggal. 

2. Mudahnya mengakses lagu untuk didengarkan dimana saja 

Di zaman modern seperti ini, mengakses lagu untuk di dengarkan lagu 

dimana saja bukan merupakan hal yang sulit seperti dahulu yang hanya bisa 

di dengarkan lewat radio atau tape recorder. Dengan adanya aplikasi – 

aplikasi yang dapat di download dengan mudah di dalam smartphone, maka 

mempermudah user untuk mendengarkan lagu dimana saja, bahkan 
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sekarang sudah ada aplikasi untuk melakukan karaoke melalui smartphone  

yang dapat digunakan oleh segala jenis usia sehingga membuat user dapat 

melakukan karaoke dimana saja tanpa harus kerumah karaoke dan tanpa 

harus mengeluarkan biaya. 

3. Belum adanya video klip original dari lagu yang akan di masukan dalam 

database lagu karaoke 

Belum adanya video klip original dari lagu yang akan di masukan 

dalam database lagu karaoke menjadi salah satu kendala yang di alami oleh 

rumah karaoke Anang Family, dimana rumah karaoke Anang Family 

merupakan karaoke atau tempat hiburan yang sangat patuh peraruran yang 

ada sehingga tidak asal dalam melakukan penjualan. Tanpa adanya video 

klip original dari lagu maka lagu tersebut tidak bisa di masukan dalam 

database lagu karaoke sehingga membuat para user yang akan melakukan 

karaoke dengan menikmati lagu kesukaan akan kurang terpenuhi apabila 

lagu kesukaan mereka belum mempunyai video klip original. Jika rumah 

karaoke Anang Family membuatkan video klip bukan original dari  sang 

pemilik lagu maka itu termasuk perbuatan melanggar hukum karna 

tergolong perbuatan pembajakan lagu.  

Untuk penyanyi atau band yang kurang terkenal tapi lagunya banyak 

diminati oleh user, rumah karaoke Anang Family tetap bisa memasukkan 

lagu – lagu band atau penyanyi tersebut dengan hadirnya pengrajin karaoke 

yang bernaung di dalam lembaga manajemen kolektif  dan menjadi 

penyambung dari pihak rumah karaoke ke pihak band atau penyanyi dengan 
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cara pengrajin karaoke akan membuatkan video klip original dari band atau 

penyanyi tersebut, namun hal tersebut juga memerlukan waktu yang lama.  

4. Lamanya waktu proses pengajuan lagu baru untuk di masukan dalam 

database lagu karaoke 

Lamanya  waktu proses pengajuan lagu baru untuk di masukan dalam 

database karaoke juga merupakan hambatan untuk rumah karaoke Anang 

Family dalam menjalankan usaha karaoke karena dengan lamanya waktu 

pengupdatean lagu maka lagu – lagu yang tersedia di database lagu karaoke 

bukan merupakan lagu – lagu baru yang sedang populer mengikuti zaman, 

melainkan lagu – lagu yang zaman populernya bisa di bilang telah lewat 

sehingga kurang di minati para user yang suka melakukan karaoke dan 

membuat para user akan lebih memilih rumah karaoke lainnya yang dirasa 

lebih cepat melakuan pengupdatean lagu dari pada rumah karaoke Anang 

Family tanpa melakukan prosedur yang benar sebagaimana mestinya rumah 

karaoke. Lama waktu yang dibutuhkan untuk pengupdate lagu paling cepat 

ialah sekitar 1 bulan lamanya. 

Dengan adanya beberapa kendala seperti yang telah di jelaskan maka 

di takutkan akan membuat beberapa karaoke – karaoke yang ada di malang 

menjadi enggan untuk membayar royalti ke pihak lembaga manajemen 

kolektif di karenakan beberapa prosedur yang memerlukan waktu lama 

untuk dapat digunakan.   
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Dalam UUHC ini untuk memperjelas kedudukan dan status Lembaga 

Manajemen Kolektif secara hukum maka adanya konsentrasi LMK menjadi 

dua bagian yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1), yaitu:  

(1) Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus mewakili kepentingan 

Pencipta/Pemegang Hak Cipta;  

(2) Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus mewakili kepentingan 

Pemilik Hak terkait.  

Sudah jelas diatur juga pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dalam BAB I pada Ketentuan Umum Lembaga Manajemen 

Kolektif Nasional Pencipta berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Lembaga 

Manajemen Hak Terkait berdasarkan Pasal 1 angka 8 yaitu:   

Pasal 1 angka 7 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta 

yang selanjutnya disebut LMK Nasional Pencipta adalah LMK yang 

merepresentasikan unsur LMK, pencipta, akademisi, dan ahli hukum di 

bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi Pencipta di bidang lagu 

dan/atau musik.  

Pasal 1 angka 8 Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait 

yang selanjutnya disebut LMK Nasional Hak Terkait adalah LMK yang 

merepresentasikan unsur LMK, pemilik Hak Terkait, akademisi, dan ahli 

hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi pemilik Hak 

Terkait di bidang lagu dan/ atau musik.  

Harapan Pencipta atau Pemilik Hak Terkait kepada LMKN yang 

berperan terhadap LMK, untuk menjembatani pemakai dan pengguna lagu 
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atau musik (user) dalam hak ekonomi agar terwujud. Itu secara langsung 

akan meningkatkan pendapatan para Pencipta lagu atau musik.  

LMK di atur dalam UUHC untuk mendapatkan kepastian hukum 

dalam penarikan dan pendistribusian royalti agar pemakai dan pengguna 

lagu atau musik (user) tidak lagi merasa khawatir atas kepastian hukum 

dalam meggunakan ciptaan tersebut agar bisa dirasakan kemanfaatannya 

yang bersifat komersial. 

Pembayaran royalti yang di lakukan oleh rumah karaoke telah sesuai 

dengan apa yang di cita – cita kan oleh lembaga manajemen kolektif untuk 

mengurusi hak – hak para produser rekaman dan perusahan rekaman 

dalam memberilan ijin lisensi / ijin reproduksi karya rekaman suara 

milik para produser dan perusahaan rekaman di indonesia. . Pada tahun 

2015 Ketua Lembaga Riset Keramanan Cyber CISSReC telah 

mengusulkan pengamanan sistem informasi sebagai solusi, lembaga 

manajemen kolektif bisa membuat Software Development Kit (SDK) 

aplikasi karaoke yang terkoneksi ke server lembaga manajemen kolektif 

, sehingga database penggunaan lagu rumah karaoke selalu terkoneksi 

ke server manajemen kolektif.  

Database berguna untuk mencegah modifikasi data penggunaan 

video lagu, sehingga jumlah pemutarannya tidak bisa diubah oleh rumah 

karaoke maupun teknisi komputer rumah karaoke jadi  jumlah 

pemutaran lagu di lembaga manajemen kolektif dan rumah karaoke 

sama. Musisi dan industri rekaman bisa mendapatkan hak ekonomi yang 

di miliki secara adil. Selain itu, untuk mengamankan lagu dari 
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pembajakan bisa digunakan digital signature dan aplikasi media player 

khusus dari lembaga manajmen kolektif. Penggunaan digital signature 

mencegah pembajakan, sehingga rumah karaoke dijamin akan 

mendapatkan file video lagu yang berkualitas dari lembaga manajemen 

kolektif. Ini tidak akan memberatkan industri karaoke, karena dengan 

kualitas yang baik maka pengunjung juga akan lebih banyak. 

Konsekuensinya adalah lembaga manajemen kolektif harus 

membuat rekaman khusus versi karaoke yang diberi digital signature 

dan hanya beredar di rumah karaoke yang bekerja sama resmi. Selain 

itu, lembaga manajemen kolektif juga harus membuat SDK untuk 

dijadikan modul di aplikasi pemutar video lagu di rumah karaoke. 

Penggunanaan sistem informasi rumah karaoke ini akan menguntungkan 

semua pihak. 

Musisi dan industri rekaman akan mendapatkan haknya, industri 

karaoke pun akan memasuki babak baru dengan layanan yang lebih 

berkualitas sekaligus menghargai hak orang lain. Namun yang tak kalah 

penting, negara mendapatkan peningkatan pemasukan dari pembayaran 

pajak. 35 

 

                                                            
35 ibid 


