


 

 
 
 



 



 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN 

Pertanyaan LMKN 

1. Bagaimana peran LMKN jika menemukan suatu kasus pelanggaran hak cipta 

lagu? 

2. Bagaimana mekanisme LMKN dalam pemungutan royalti para pihak yang 

menggunakan karya cipta lagu secara komersial? 

3. Apakah lagu yang dilakukan pemutaran di cafe atau di restaurant merupakan 

digunakan secara komersial? 

4. Lagu merupakan suatu media pendukung di café maupun restaurant sehingga 

dapat dikatakan sebagai suatu pengumuman karya cipta lagu secara komersial, 

bagaimana pendapat LMKN terhadap implementasi selama ini dalam pemberian 

royalti terhadap pengumuman karya cipta lagu secara komersial di café atau 

restaurant? 

5. Bagaimana metode yang dilakukan LMKN terhadap pemungutan royalti dan 

pengklarifikasian kepada café dan restaurant yang mengumumkan karya cipta lagu 

secara komersial? 

6. Apakah LMKN diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap 

pengumuman karya cipta lagu secara komersial? 

7. Bagaimana hambatan ataupun kendala yang dihadapi oleh LMKN terhadap 

penarikan royalti di café atau restaurant yang memutarkan lagu? 

Pertanyaan ASIRI/ASIRINDO 

1. Apakah produser selama mengorbitkan lagu sering mengalami pelanggaran hak 

cipta lagu oleh pihak lain, dalam hal ini seperti pengumuman karya cipta lagu? Lalu 

pelanggaran tersebut mayoritas dilakukan oleh siapa? 

2. Di café dan restaurant sering memutarkan lagu, apakah menurut bapak / ibu itu 

merupakan suatu pengumuman karya cipta lagu yang digunakan secara komersial? 

3. Di café dan restaurant yang sering memutarkan lagu tersebut, apakah pihak 

produser rekaman mendapatkan royalti dari pihak café atau restaurant? 

4. Apa langkah yang dilakukan oleh pihak produser rekaman dalam mengatasi 

sengketa pengumuman karya cipta lagu secara komersial? 

5. Apakah saat ini ada sengketa pengumuman karya cipta lagu secara komersial 

yang sedang produser rekaman alami?



6. Apakah dalam pemutaran lagu tersebut pihak café atau restaurant meminta izin 

terlebih dahulu terhadap penggunaan karya cipta lagu tersebut? 

7. Apakah ada pihak café atau restaurant yang telah membayarkan royalti terhadap 

pemutaran lagu yang dilakukannya? 

8. Lalu bagaimana pembagian royaltinya? 

9. Siapa saja yang berhak mendapatkan royalti nya? 

Pertanyaan Café atau Restaurant 

1. Apakah pihak café atau restaurant setiap hari memberikan fasilitas pemutaran 

lagu? 

2. Apakah pihak café atau restaurant mengetahui bahwa pemutaran lagu merupakan 

bentuk dari suatu pengumuman karya cipta lagu yang dilindungi apabila digunakan 

secara komersial? 

3. Apakah pihak café atau restaurant ini pernah diberitahukan oleh LMKN atau 

diberikan suatu informasi bahwa pemutaran lagu merupakan bentuk pengumuman 

karya cipta lagu? 

4. Apakah café atau restaurant selama ini telah memberikan royalti atas pemutaran 

lagu yang dilakukan? 

5. Apakah café atau restaurant mengetahui suatu regulasi terkait dengan pemutaran 

lagu di café atau di restaurant? 

6. Bagaimana pendapat pihak café atau restaurant terkait dengan regulasi atas 

pemutaran lagu di café atau restaurant?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


