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Musik adalah sesuatu yang dapat memberikan warna bagi kehidupan Manusia. 

Kehadirannya dengan bentuk-bentuk yang berupa alunan melodi yang sangat indah, 

selalu dapat memberikan kesan tersendiri bagi siapapun yang mendengar. Musik adalah 

salah satu karya cipta, yang tidak semua orang bisa membuatnya, Kalaupun bisa belum 

tentu juga apa yang dihasilkan itu bisa terdengar nikmat dan indah ditelinga yang 

mendengarnya. Diperlukan kreativitas dan jiwa seni yang tinggi untuk dapat 

menghasilkan sesuatu yang begitu indah seperti halnya sebuah musik/lagu. Seperti halnya 

karya-karya yang lain, musik/lagu ini juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, 

yaitu berupa perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta diberikan kepada Pencipta 

atas ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian (originality), 

berdasarkan kemampuan pikiran, Imajinasi, Kreativitas (creativity) dan dalam bentuk 

yang khas (fixation) 

Apabila dicermati bentuk perlindungan yang seharusnya diperoleh seorang 

pencipta mencakup hak mengumumkan (performing rights) dan memperbanyak  

(mechanical rights)  atas karya ciptanya, termasuk memberi izin pihak lain untuk 

mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya Namun demikian yang kurang 

mendapat perhatian adalah hak untuk mengumumkan (performing rights).  
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Segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan Pengumuman dan 

perbanyakan karya cipta ini akan haruslah disertai izin (lisensi) dan disertai dengan 

adanya pembayaran secara layak yang diberikan kepada pemengang hak cipta tersebut 

yang lazimnya kita sebut dengan royalty. Kegiatan pengumpulan royalty yang akan 

diberikan kepada pencipta ini berhubungan dengan sebuah lembaga yang memang 

memilikifungsi dan wewenang untuk melakukan kegiatan tersebut. Lembaga yang 

memiliki kewengan untuk melakukan kegiatan tersebut yang dikenal dengan sebutan 

Collecting Society. Lembaga collecting society adalah lembaga yang mewakili pencipta 

dalam menagih royalty  atau  performing rights. Secara umum collecting society bertugas 

untuk memastikan pemberian dan pembayaran lisensi serta mendistribusikan royalty 

kepada pencipta lagu. 
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