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 الطالب إقرار

 أنا الموقيع أدناه، وبياناتي كاملي:
 : ثالث عين حبيبة اإلسم الكامل

 54002261: رقم السجل للطلبة
 Flat) األغنية  بنظام الدفع "فلت فاي" استعمال : مراجعة المعاهدة في إذن            العنوان

Pay)  في عيني رقورد (Aini Record) كاديري جاوى الشرقية )دراسة المنظرر
قتصادية الحكم اإل جمعالتأليف و بشأن حقوق  0256سنة 02ن رقم عن القانو 
 (الشرعية

أقرار بأن هذه الرسالة التي حضرتها لتوفير بعض الشروط لنيل درجة الجامعة األولى في شعبة الحكم 
اإلقتصادي اإلسالمي، كلية الشريعة بجامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنج تحت 

في عيني  (Flat Pay) األغنية  بنظام الدفع "فلت فاي" استعمال راجعة المعاهدة في إذنمعنوان "
 0256سنة 02كاديري جاوى الشرقية )دراسة المنظرر عن القانون رقم (Aini Record) رقورد 

 "(جمع الحكم اإلقتصادية الشرعيةو  التأليفبشأن حقوق 
 ي أو تأليف األخر . وإذا ادعى أحد مسرررررررتقبالحضررررررررتها وكتبتها بن سررررررري وما عورتها من إبدا  غير  

أنها من تألي ه وتبين أنها فعال ليسررررررررررررت من بحلي فانا أتحمل المسررررررررررررنولية على ذالك، ولكن تكون 
المسرررررنولية على المشررررررل أو على كلية الشرررررريعة  بجامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسرررررالمية الحكومية 

 ماالنج.
 غبتي الخاصة وال يجبرني أحد على ذلك.هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على ر 
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 ثالث عين حبيبة
54002261  



 
 

 ب

 

 موافقة المشرف

بسررررم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصررررالة والسررررالم على أشرررررل األنبياء والمرسررررلين 

 وعلى اله وأصحابه أجمعين.

 التي أعدها : بعد االطال  على خطة البحث العلمي

 : ثالث عين حبيبة اإلسم الكامل

 54002261: للطلبة رقم السجل
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Pay)  في عيني رقورد (Aini Record) كاديري جاوى الشرقية )دراسة المنظرر عن القانون رقم

 .(جمع الحكم اإلقتصادية الشرعيةو  تأليفالبشأن حقوق  8102سنة 82

 وافق المشرفة على تقديمها إلى مجلس مناقشة خطة البحث العلمي.

 مع العلم،

 رئيس الشعبة الحكم اإلقتصادي اإلسالمي     المشرفة،

 

 الدكتور فخر الدين الماجستير   الدكتورة خير الهداية الماجستير
 : قم التوظيفر      : قم التوظيفر 
  577221060227500220   577622570222205220 
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 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا إبراهيم إلسالمية الحكومية ماالنج
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Pay) في عيني رقورد (Aini Record) سنة 02كاديري جاوى الشرقية )دراسة المنظرر عن القانون رقم
 .(قتصادية الشرعيةالحكم اإل جمعالتأليف و بشأن حقوق  0256

 رقم التاريخ /يوم  موضوع التشاور التوقيع
 5  0257نوفمبر  00الجمعة  موافقة علي اقتراح البحث 
 0 0257نوفمبر  07ألربعاء ا تبديل عنوان البحث 
 0 0257نوفمبر  07جمعة ال تنقيح الباب األول ، اللاني واللالث 
 6  0202فبراير  0االثنين  موافقة على الباب األول ، اللاني واللالث  
 1 0202فبراير  52اإلثنين  الباب الرابع  
 4 0202فبراير  56الجمعة  لرابع تنقيح الباب ا 
 7  0202فبراير  02الجمعة  موافقة على الباب الرابع  
 2 0202مارس  1الخميس  الباب الخامس وملخص البحث 
 7  0202مارس  55األربعاء  موافقة على الباب الخامس وملخص البحث 
 52 0202مارس  54االثنين  موافقة البحث  

 م 0202 أبريل 7ماالنج ، 
 علم،

 س شعبة الحكم االقتصادي اإلسالميرئي
 

 الدكتور فخر الدين الماجستير
 577622570222205220رقم التوظيف : 
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 شعار

رَ  ْن َأ يتمْ َوِإ ا آَت ْم َم ُت لَّْم ا َس َذ ْم ِإ ُك ْي َل اَح َع َن اَل ُج ْم َف دَُك ْواَل وا َأ ُع ْرِض تَر ْس ْن َت تْم َأ  ْد

عملوَن بصير   نَّ اللََّه بما َت وا َأ لُم قوا اللََّه َواْع ۗ َواّت ُروِل   بالمْع

 (Q.S Al-Baqarah :322) 
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 شكر وتقدير

اركا فيه. صالة و سالما علي هذا النبي الله الحمد لله رب العالمين حمدا كليرا طيبا مب

المجيد وأمير المنمنين قاعد عجيد وهو نبينا محمد صلى الله عليه و سلم الذي قد غير حالة البشرية 

 من المريج إلى السعيد وجاهد بقيام اإلسالم من غير الوعيد و على آله و صحبه أجمعين, أما بعد: 

اد هذا البحث، فله سبحانه ألهج بالحمد واللناء، فلك وقد من الله علي باإلنتهاء من إعد

 -ه تعالى بعد حمد الل -الحمد يا ربي حتىى ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفني

أن أقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى من كان لهم فضل في خروج هذا البحث إلى حيز الوجود ولم 

 م إال العمل الجاد المخلص. ومنهم:يبخل أحدهم بشيء طلبت، ولم يكن يحدوه

م ، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيالدكتور الحاج عبد الحارس الماجستير األستاذسماحة 

 اإلسالمية الحكومية بماالنج.

نا ، عميد كلية الشريعة بجامعة موالالدكتور الحاج سيف الله الماجستيرسماحة األستاذ 

 ماالنج.مالك إبراهيم اإلسالمية الحوكومية ب

 ، رئيس شعبة الحكم اإلقتصاديالدكتور الحاج فخر الدين الماجستيرسماحة األستاذ 

 اإلسالمي كلية الشريعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج.

، ولي الدراسة شعبة الحكم اإلقتصادي الماجستير الدكتور نور ياسينسماحة أستاذ 

 امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج.اإلسالمي كلية الشريعة ج



 
 

 ع

 

علميا لاالتي أفاد الباحث  ة، المشرفالماجستير ة خير الهدايةالدكتور سماحة األستاذة 

خطواته في كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حتى االنتهاء منه، ه وعمليا ووج

 عظيم الشكر والتقدير. فلهم من الله خير الجزاء والبركة ومني 

كما أقدم بكل الشكر والتقدير إلى األساتذة و المعلمين في شعبة الحكم اإلقتصادي 

اإلسالمي كلية الشريعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج. فلهم من الباحث  

 لله خير الجزاء.كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم والمعارل والتشجيع وجزاهم ا

سماحة األسرة األحباء وعلى رأسها والدي الكريم كان مشجعا إلتمام البحث بما غرسه 

( مينةأفي ن س الباحث من حب للعلم والمعرفة واإلخالص في العمل. وخاصة لوالدتي المحبوبة )

تي منذ االتي يطوق فضلهما عنقي وكان دعائهما الخير المستمر في حياتي. وهم المعّلمون في حي

  والدتي حتى يصل إلى عمري اآلن.

وفي شعبة الحكم  0254وألصدقائي وعمالئي األعزاء في فصل الدولى في مرحلة 

و كل من سهم في إخراج هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجود ولو  0254اإلقتصادي اإلسالمي 

 بكلمة التشجيع، لهم جميعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.
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 ملخص البحث
األغنية بنظام الدفع  استعمال مراجعة المعاهدة في إذن 54002261،0202الث عين حبيبة ، ث

الشرقية )دراسة  ىكاديري جاو (Aini Record)في عيني رقورد  (Flat Pay) ت فاي""فل
جمع الحكم اإلقتصادية  و بشأن حقوق التأليف 8102سنة 82المنظرر عن القانون رقم 

شعبة الحكم االقتصادي اإلسالمي، كلية الشريعة ، بجامعة موالنا البحث الجامعي،  ، الشرعية
 الدكتورة خير الهداية الماجستير  : ةمالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ، ماالنج ، المشرف

 .الشرعية ةقتصادياإل تجميع حكم،  حقوق التأليف، قانون عن فلت فاي:  الكلمات المفتاحية
 يه لمنل ي األغنية المتكررة في جاوى الشرقية قتصاديةإ نقل حقوقمعاهدة في ال صيغة منو 

ن . وأما عواقبها كلير من منل ي األغنية يشعرو ""فلت فاىغنية بنظام األ إستعمال إذن معاهدة في
خاسرون، ألّن إذا عمل األغنية مزدهرة في السوق بتكرار ، ليس ينال منل و األغنية قيمة التجارية 

 .غنية المزدهرةاألإنتاج بيع عن الحصول 
(كيف ممارسة معاهدة في إذن إستعمال األغنية بنظام 5محور البحث في هذه الرسالة هي : 

في تحليل  ( كيف معاهدة في إذن إستعمال األغنية بنظام الدفع فلت فاي0الدفع فلت فاي )
نظام باألغنية  إستعمال إذن في كيف معاهدة(0بشأن حقوق التأليف.  0256سنة  02القانون رقم 

 .جمع الحكم اإلقتصادية الشرعيةاى في تحليل ففلت الدفع 
ثم تصنيف هذا البحث على أنه بحث قانوني تجربي. و نو  النهج المستخدام هو منهج 

وتقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابالت  كاديرى. نوعّي. ومكان هذا البحث عيني رقورد
 والوثائق.

في عين رقورد   معاهدة في إذن استعمال األغنية بنظام فلت فايممارسة (5أظهرت النتائج أن: 
ذلك  وغير مباشرة، و في تن يذها ليس يذكر قيد الوقت سينتهى بمباشرة أي : ي علها من طريقتين

  بنظام فلت فايبشأن حقوق التأليف معاهدة 0256سنة  02( اعتمد على قانون رقم 0المعاهدة. 
ي معاهدة بيع القطع أو صلد فلت و سينتهى بأوتوماتيك إذا بلغ أ 52متساويا بال كرة في فصل 

ب كرة  يامتساو بنظام فلت فايمعاهدة  جمع الحكم اإلقتصادية الشرعية( اعتمد في 0سنة. 01مدة 
عن عقد اإلجارة، ولكن ليس مستول من إحدى الشروط في عقد اإلجارة وهي عدم إنتهاء قيد 

اإلقتصادية الشرعية تلك المعاهدة  في حكم 021اقب حكمه  اعتمد على فصل حتى عو الوقت، 
 غير صحيحة.
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ABSTRAK 
Salis Ainun Habibah, 14332261, Tinjauan Perjanjian Izin Pakai Lagu Dengan 

System Pembayaran System Flat Pay di Aini Record Kediri Jawa Timur 

(Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 82 Tahun 8102 Tentang Hak 

Cipta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Skripsi, Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
Kata Kunci: Flat Pay, Undang-undang Hak Cipta, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah 

Salah satu bentuk perjanjian pengalihan hak ekonomi pencipta yang sedang 

marak terjadi di daerah Jawa Timur ialah perjanjian izin pakai lagu dengan 

menggunakan “system flat pay”. Dari adanya perjanjian tersebut ternyata banyak 

dari pencipta lagu yang merasa terugikan, karena ketika lagu booming dipasaran 

secara berulang kali dalam hal ini pencipta lagu tidak mendapatkan nilai komersil 

lagi dari hasil jual produksi lagu tersebut.  

Fokus dalam Penelitian ini adalah, 1) Bagaimana praktik perjanjian izin pakai 

lagu dengan menggunakan “system flat pay”.3) Bagaimana Pandangan undang-

undang Nomor 32 Tahun 3216 tentang Hak Cipta terhadap perjanjian izin pakai 

lagu dengan menggunakan “system flat pay”, 2) Bagaimana Pandangan Kompilasi  

Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik perjanjian izin pakai lagu dengan 

menggunakan “system flat pay.” 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  hukum empiris (yuridis empiris), 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian ini berada di Aini 

Record Kediri. Metode pengumpulan data data dengan cara interview dan 

dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini ialah 1) Dalam praktik izin pakai lagu dengan sistem 

flat pay ini dapat dilakukan melalui 3 macam cara, yaitu secara langsung dan tidak 

langsung,dan dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut tidak mencantumkan kapan 

batas waktu berakhirnya perjanjian tersebut. 3) Perjanjian dengan system flat pay 

ini sama seperti konsep jual beli putus (sold flat) yang tertuang dalam pasal 12 

undang-undang Nomor 32 Tahun 3216 tentang Hak Cipta, perjanjian ini akan 

berakhir jika sudah mencapai jangka waktu perjanjian selama 31 Tahun. 2) Dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian dengan system flat pay ini sama 

seperti konsep perjanjian ijarah, namun dalam perjanjian ini tidak memenuhi syarat 

dalam ijarah yaitu tidak adanya jangka waktu berakhirnya dalam perjanjian 

tersebut. Sehingga akibat hukumnya berdasarkan pasal 221 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah  perjanjian tersebut tidak sah.  
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ABSTRACT 

Salis Ainun Habibah, 14332261, Review of the Song Use Permit Agreement 

With the "Flat Pay" Payment System at Aini Record Kediri East Java 

(Under The Perspective of Act Number 82 of 8102 About Copyright And 

Sharia Economic Law Compilation), Thesis, Sharia Economic Law Study 

Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Supervisor Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H 

Kata Kunci: Flat Pay, Copyright, Sharia Economic Law Compilation 

One of the agreements for transferring the economic rights of the creators 

in the area of East Java is an agreement to use "flat pay" payment system. From the 

agreement it turned out that many of the creators who felt lost, because when the 

song boom is repeatedly marketed by the creators of the song does not get the 

commercial value anymore from the results of the production of the song. 

The focus of the research in this thesis is: 1) How is the practice of song use 

permit agreement with the "Flat Pay "payment system at Aini record Kediri East 

Java. 3) How is the song use permit agreement with the "Flat Pay" payment system 

at Aini record Kediri East Java in the perspective of Act No. 32 of 3216 about 

copyright. 2) How is the song use permit agreement with the "Flat Pay "payment 

system at Aini record Kediri East Java in the perspective of Sharia Economic Law 

Compilation. 

This research is classified as empirical legal research. The type of approach 

used is a qualitative approach. The research site is located in Aini Record Kediri. 

and data collection techniques used are interviews and documentation. 

The result shows that: 1) in the practice of using song permits with flat pay 

this system can be done in two ways, namely directly and indirectly, in addition to 

the implementation of the flat pay agreement does not mention the limit of the time 

when the agreement will expire. 3) The agreement with the flat pay system is the 

same as the Sell-buy (sold flat) concept contained in article 12 of Law No. 32 of 

3216 on copyright, this agreement will expire if it has reached the term of the 

agreement for 31 years. 2) In Sharia  Economic Law Compilation.the Agreement 

with this "flat pay" payment system is the same as the concept of Ijarah agreement, 

however, this agreement does not meet the conditions in the ijarah, namely there is 

no expiration period in the agreement. Due to its legal consequences according to 

article 221 of the Sharia Economic Law Compilation the treaty of the contract is 

declared void or invalid.  
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 الباب األول

 مقدمة

 خليفة البحث  .أ

دخول عصر القرن الحادي والعشرين ، في الوقت الحاضر تقدم الحضارة 

ي ف اإلنسانية يتطور بسرعة كبيرة سواء في اإلبدا  واالبتكار في قدرة ال كر البشري.

ق يعرل بحقوق الملكية ال كرية وإذا أعطيت الحسياق الحالية، النتيجة لل كر اإلنسان 

حقوق الملكية ال كرية هي  . 1قانون المعرول بعنوان حقوق الملكية ال كريةفي ال

معنى عمل الدماغ هو عمل  الحقوق المادية، والحق في كائن مصدرها عمل الدماغ.

م ث فكري أو كائن غير ملموس. وهو عمل حقوق الطبع والنشر لألغاني والموسيقى.

ء إيقا  األغنية على أساس عمل الدماغ تصاغ نتائج عمل الدماغ ك كرية. عندما تم إنشا

 . 3، تم صياغتها كحقوق ملكية فكرية

( توضيح UUHC) التأليف وقبشأن حق 0256لسنة  02رقم  بموجب القانون

 أن األغاني والموسيقى هي أعمال محمية بحقوق الطبع والنشر يحميها القانون.

ان الشخص الذي يملك بإستمتا  عمل في مجال األغاني والموسيقى فالمناسب إذا ك

لمبدعين لذلك ، لتقدير ا العمل لديه فائدة اقتصادية من ما يتمتع به اآلخرون من عمله.

                                                           
1Budi Agus Riswandi, Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif, 

(Yogyakarta: Total Media,3222), 1 
3Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: 

Rajawali Press,3212),2 
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، وقد منحت حقوق الملكية ال كرية حقوقا ال يملكها إال  تأليفأو أصحاب حقوق ال

المبدعون وأصحاب حق المنلف، بقصد أن يست يد المبدعون من إنشاء منافع 

لحقوق التي يملكها المبدعون هي حقوق حصرية تتألف من الحقوق وبعض ا اقتصادية.

 االقتصادية والحقوق المعنوية.

الحقوق االقتصادية هي حق حصري للمبد  أو صاحب حق المنلف في 

ستبقى الحقوق االقتصادية للخلق في أيدي ،  الحصول على فائدة اقتصادية على العمل

أن المبد  أو صاحب حق المنلف ال ينقل  مبدعين أو أصحاب حقوق التأليف مادامال

  0.جميع الحقوق االقتصادية للمبد  أو صاحب حق المنلف إلى متلقي حقوق الخلق

لحقوق ذات ، ولو كان حق المنلف أو ا6فأّما الحقوق المعنوية هي حق دائم للمبد 

   .الصلة في النقل

 أو التقديمعادة ما يتم عن طريق الترخيص حقوق اإلقتصادية  كي ية النقل

تحتوي ات اقية الترخيص على أنوا   ويجب أن يتم ذلك كتابة في ات اق أصيل. )التعيين(،

ديم نقل ويمكن تق. حقوق الطبع والنشر التي يتم نقلها خالل ال ترة الزمنية المحددة

 لالحقوق االقتصادية مع ات اق من نو  اإلحالة في كل أو جزء من حق المنلف م ص

    1صاحب حق المنلف. بوضوح طوال مدة

                                                           

 بحقوق التأليف  0256لعام  02القانون رقممن  7اّية  2ال صل 2 
  بحقوق التأليف 0256لعام  02من القانون رقم 5اّية  1ال صل6 

1 Eddy Damian, ”Motivasi dan Perolehan Hak Cipta Sebagai Bagian dari HAKI”, )Makalah, 

Seminar dan Lokakarya HKI Motivasi dan Strategi Perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual, Ruang 

Sidang Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 3223)  
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لديهم غاني هو صاحب حقوق الطبع والنشر او حقوق المنلف. و األ منلف

منتج . تهأغني في توسيع عملالى منتج ال نوغرم  سماح أو عدم السماحلا في  الحق

فونوغرام هو أول شخص أو كيان قانوني يسجل ويتحمل مسنولية إجراء تسجيل صوتي 

  4جيل األداء أو تسجيل الصوت أو أصوات أخرى.أو تسجيل صوتي ، سواء كان تس

في هذه الحالة مطلوب معاهدة بين كاتب االغاني ومنتج ال ونوغرام إلعطاء اليقين من  و 

ة أما بالنسب كال الطرفين من أجل عدم حدوث سوء ال هم أو المشاكل في وقت الحق.

 VCD ألغانيللمشاكل التي قد تحدث يمكن أن تختلف، ملل التناقض بين عدد من ا

المطبوعة مع كمية الموعودة، والطباعة المضافة خارج إذن كاتب االغاني، واألهلية 

 الملوك وهلم جرا.

ا ألغاني التي ينديهستخدام الحقوق االقتصادية لمنل ي اة ، إذن إلعام في

)الحقوق  األغنية ، اي من خالل تكاثررام من خالل طريقتين مختل تينمنتجو ال ونوغ

وال رق بين هذين النظامين هو أنه  .األداء( كية( واإلعالن عن األغنية )حقوقالميكاني

تتم الحقوق الميكانيكية مباشرة )بمعنى سحب  يقع على كي ية سحب المدفوعات.

 اّما حقوقو   رام(بين خالق األغنية مع منتج ال ونوغالمدفوعات التي تتم وجها لوجه 

يجب أن يكون من خالل وكالة اإلدارة الجماعية  داء غير المباشرة )بالمعنى المنطقياأل

                                                           

 بحقوق التأليف    0256لعام  02من القانون رقم 7اّية  5ال صل 4 
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(LMK)  إندونيسيا ملل،  رويلتي  أنوغراه(RAI) ياياسان كاريا سيبتا إندونيسيا ،

(KCI)( وواهانا موسيك إندونيسيا ،WAMI.)7  

يكية( هناك ثالثة أشكال من األذونات غنية )الحقوق الميكانفي تكاثر األ

و  ،(jual beli putus)وهي البيع القطع  ف األغنيةإلستعمال حقوق االقتصادية لمنل

القطع هو المعاهدة تلزم منلف يع وب.  (flat pay)، و فلت في (pubhlising)فبليسيغ 

الحقوق  ليسّلم خلقها الى منتج ال نوغرام عن طريق الدفع الموّفى بحيث األغنية

منتج ال نوغرام. وأما  تبديل تماما الى االقتصادية والحقوق المعنوية في خلق األغنية

 المعاهدة في استعمال حقوق االقتصادية من منلف األغنيةهو (pubhlising)فبليسيغ 

ى قسم إلنوأما إذن إلستعمال األغنية ت معينة. وقتفي مع مشتري أى منتج ال نوغرام 

وال رق . (flat pay) و نظام ال لت فاي (royalty)نوعين ، أي من خالل نظام الرويالتي 

ويالتي نظام الر  .حساب الحجم االسمي الممنوح لمنلف األغنية  ن هذين النظامين فيبي

ّد على وأما فلت فاي في أش على النسبة المئوية لنتائج مبيعات المنتجات. مزيد أشدّ 

ألغنية مع ابين منلف  بسبب االت اق لمرة واحدة الدفع لمرة واحدة في استعمال األغنية

  2.المنتج فونوغرام

                                                           

 نوفمبر 24ماالنج )مقابلة ما قبل البحث  إسكاندار أجيل ، الرئيس المنسس لجمعية منتجي فونوغرام بجاوة الشرقية,7 
0257) 

 

نوفمبر  24ماالنج )مقابلة ما قبل البحث  إسكاندار أجيل ، الرئيس المنسس لجمعية منتجي فونوغرام بجاوة الشرقية,2 
0257) 
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في نقل حقوق إقتصادية منل ي   الشرقية ىمتكررة في جاو ال المعاهدة ومن

في عيني  (Flat Pay) "األغنية هي معاهدة في إذن األغنية باستعمال "نظام فلت في

األغاني في  و أما بعض خل ية ذالك المعاهدة  منها : منل و .  (Aini Record) رقورد 

فتراضاتهم ا ويستند أيضا على، في السوق اسمليس لهم منطقة جاوة الشرقية المتوسطة 

ندما مقبولة لعامة الناس عمعروفة أو يستطيعوا  )اى أغانيهم( همأنه ليس بالضرورة عمل

ام اهتماما في تن يذ إذن الستعمال األغنية مع هذا النظ أن سهم بحيث أنهم أكلر يسوقون

وال  لعلى الماا فإن المنل ون أسر  لتحصلو  ن خالل بيع عملهم بنظام فلت فيم. 

  2 ألن تستند نسبة المبيعات. تنتظروا طويال كما في الرويالتي

ين ذالشرقية ال ىأكبر شركات التسجيل في منطقة جاو تسميات احدى  من 

لشركة ا هوبنظام فلت فاي األغنية  إذن استعمال غالبا ما ت عل ممارسة المعاهدة في

 10رقم جويوبويو  واقع في الشار  لا (CV.Aini Record)  يني ريكوردالمحدودة ع

ال نوغرام  نتجم األغنية ستشغيل األعمال بكاديري. في تن يذ على اإلذن الستعمالنغاسيم 

 ، VCD  ،DVD  ،Youtube  ،RBTفي شكل   عيني ريكورد في تكاثر األغنية

Spotifay  وغيرها من النماذج التي مرت سابًقا على عملية تمرير مستشعر االختيار

(SLS). نه عندما أل ،ذالك، بعض األحيان هناك غيرة للكاتب األغاني من نتائج التسويق

را مع اتكرار وتسويقها مرارا وتكر  وتجميع األغنية هي في السوق هم مزدهرةتكون أغنية 

                                                           
نوفمبر  24ماالنج )مقابلة ما قبل البحث  إسكاندار أجيل ، الرئيس المنسس لجمعية منتجي فونوغرام بجاوة الشرقية,7

0257) 
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لشركة ا إدخال دوران قيمة بيع األغنية بالكامل فيف األغنية إذن لمرة واحدة من استعمال

كاتب االغاني لم يعد يحصل على جزء من دوران قيمة بيع األغنية يس  فونوغرام و لمنتج 

  12في السوق.

ومن هذه المشررررررررررراكل هناك اختالل في الحقوق االقتصرررررررررررادية المكتسررررررررررربة بين 

 الر في ترخيص لمرة واحدة الستعمالحقوق االقتصرادية لمنل ي األغاني تُدمَّ  العقيدتين.

صرررررراحب  هو التأليف توضرررررح أن المنلف قانون حق من 2في حين أن المادة  األغاني،

في حين أن منتجي  إبداعاته. أغنية أو تسرررويق عمل حق حصرررري أو احتكار السرررتعمال

لى عمل ي اإليرادات عفونوغرام سررول تكسررب ميزة أكبر بكلير في الحق االقتصررادي ف

   . حتى في هذه الحالة هناك طرل واحد أن يشعر الخسارة.إبداعاتهأغنية 

د رتب كيف أن مرسرروم تن يذ معاهدة يجب أن يسررتند فيها إلى ق  في اإلسررالم

تكون  . يجب أالالمبادئ التي وضررررعتها الشررررريعة، وأحدها عهد يسررررتند إلى مبدأ العدالة

ة هذه األدلة األسرررررررراسرررررررري التي تجري عقود الشررررررررريعة اإلسررررررررالمية غير مسررررررررتقرة. العقيدين

 72( 54سررررررورة النحال ) موجودة في القرآن من بين أمور أخرى، كما هو موضررررررح في 

اِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَرنرَْهى َعِن اْلَ ْحشَ  " اآليات ْحسرَ اِء َواْلُمْنَكِر ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

ين وارتكراب معنى "فيريلي، اللره يكون )أنرت( الصررررررررررررررالح "َواْلبَرْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم تَرذَكَُّرونَ 

اء لألقارب، والله ال سررررررمح الله من الشررررررر والشرررررررر والعداوة. إنه يعطيك ال ضرررررريلة، وإعط

                                                           

 ( 0257نوفمبر  24, )ماالنج   ما قبل البحث مقابلة ،رحمة إديسيطيو52 
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ُقْل أََمَر " 07 ( اآلية7تعليمات بأن تأخذ المعانة المذكورة أيضررا في  السررورة األعرارل )

   تعني "يا موالي قال لي أن أكون مستقيماً" َربِّي بِاْلِقْسطِ 

ذ ن كي ية في تن يو في جمع حكم اإلقتصررررررررررررادية الشرررررررررررررعّية أيضررررررررررررا قد نظّم ع

ح في باب اإلجارة، حينما في عقد اإلجارة  معاهدة في إذن اإلسررررررررتعمال الذي قد وضررررررررّ

يلزم للموفى بعض األركان و الشررررررررررررروط للوجود معاهدة صررررررررررررحيحة وتجنب عن الباطلة. 

هو تجميع الترتيب يخرج في شررركل ترتيب  (KHES) جمع الحكم اإلقتصرررادية الشررررعية

، في 11اإلقتصررررادية الشرررررعيةعن حكم  0222سررررنة  0رقم  MA)R(PEالمحكمة العليا 

ل موفقا بتعيين الشريعة الموجود، كملأيضرا  جمع الحكم اإلقتصرادية الشررعيةهذا الحال 

 .(Dewan Syariah Nasional)فتوى الديوان الشريعة الوطنية  

 فيمن المشرررررررررررررراكرل المرذكورة أعاله يجرب النظر فيهرا ألنره في إجراء عقد إذن 

غنية يجب أن تن ذ وفقا للمبادئ واألحكام التي تنطبق على حد سررررواء في األاسررررتعمال 

اإلسالمية مع الح اظ على قيم العدالة وتجنب الخسائر أحكام الشريعة و  اإلجابية قانون

توفى اسومن أسرئلة المنلف هل المعاهدة في إذن استعمال األغنية قد  بين طرل واحد.

ومن ذالك ، المنلف  وفي الشرررررررررررريعة اإلسرررررررررررالمية  عناصرررررررررررر االت اق في قانون اإليجابية

مراجعةةةة  ”بمراجعرررة وبحرررث المزيرررد في المشرررررررررررررررراكرررل المرررذكورة أعاله مع العنوان المهتم

في عيني   (Flat Pay) ت فاي"األغنية بنظام الدفع "فل اسةةتعمال المعاهدة في إذن

                                                           

 عن جمع الحكم اإلقتصادية الشرعية  0222سنة  0ترتيب المحكمة العليا رقم 55 
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م الشةةةةةةةةرقية )دراسةةةةةةةةة المنظرر عن القانون رق ىكاديري جاو  (Aini Record)رقورد 

   "جمع الحكم اإلقتصادية الشرعية و بشأن حقوق التأليف 8102سنة 82

 حديد البحثت .ب

ثم القضرررررية التي اعتمدها المنلف في هذا البحث  الخل ية المذكورة أعاله، و اعتمد على

 هي:

في  (Flat Pay)فلت فاي  اسرررررررتعمال األغنية بنظام الدفع  إذن كيف ممارسرررررررة المعاهدة في .5

 .الشرقيةى كاديري جاو (Aini Record) عيني رقورد 

 في عيني رقورد  (Flat Pay)فلت فاي  كيف معاهدة إذن إلسرررررررتعمال األغنية بنظام الدفع  .0

(Aini Record) بشررررررررررأن  0256سررررررررررنة  02الشرررررررررررقية في تحليل القانون رقم ى كاديري جاو

 حقوق التأليف 

 عيني رقورد  في (Flat Pay)فلت فاي  كيف معاهدة إذن إلسرررررررررررتعمال األغنية بنظام الدفع .0

(Aini Record)ةة الشرعيتجميع الحكم اإلقتصاديالشرقية في تحليل ىكاديري جاوة   

 ج. أغراض البحث

في  (Flat Pay)فاي إلسرررررررررتعمال األغنية بنظام الدفع فلت  إذن. لمعرفة ممارسرررررررررة المعاهدة 5

 .الشرقيةى كاديري جاو (Aini Record) عيني رقورد 

   Aini) في عيني رقورد  (Flat Pay)فلت فاي  نية بنظام الدفع إلسررررتعمال األغ إذن. معرفة 0

Record) بشرررررررأن حقوق  0256سرررررررنة  02في تحليل القانون رقم  الشررررررررقيةى كاديري جاو

 التأليف.
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 Aini) في عيني رقورد  (Flat Pay)فلت فاي  إلسررررتعمال األغنية بنظام الدفع  إذن. معرفة 0

Record)  ة الشرعيةالحكم اإلقتصادي جمع لالشرقية في تحليى كاديري جاو. 

 . فوائد البحثد

 هذا البحث المكتوب سول يست يد منه عمليا ونظريا.

 نظريا .1

ومن المنمل أن هذا البحث سرررررريسرررررراعد عملية التعلم وعيادة كنز ال كر والمسرررررراهمات 

يمكن اسررررررررررررررتخدامها كمادة مرجعية  األكاديمية لألكاديميين في تطوير العلوم، بما في ذلك:

د يمكن أن تسرررررراعو راسررررررات الالحقة التي تحتوي على ن س الموضررررررو  مع هذا البحث ، للد

نون والقا تجميع الحكم اإلقتصرررررررررررادي اإلسررررررررررالميفي تطوير العلوم في مجال القانون سررررررررررواء 

نية اسررررتعمال األغ إذنفي  وخاصررررة في حق المنلف التقليدي في شرررركل قانون حق المنلف ،

 .(Flat Pay)فلت فاي  بنظام الدفع

 عمليا .3

 للمجتمع .أ

ومن المتوقع عمليرررا ً أن يوفر هرررذا البحرررث معرفرررة إضررررررررررررررررافيرررة للجمهور حول كي يرررة 

 شررررررررررياء المحظورة في إجراءالحقوق وااللتزامات في ات اقية إذن األغنية أو األحكام أو األ

لى ع، فضرررال عن توفير معلومات إضرررافية للجمهور حول القانون، معاهدة في إذن األغنية

 وكيف(Flat Pay) األغنية بنظام فلت فاي  اسررررتعمال معاهدة اذن وجه الخصرررروص كيف

 .قتصادىية الشرعيةالحكم اإل جمع في نظامه
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 لحكومةل   .ب

في الحكومررررررة مع هررررررذا البحررررررث ومن المتوقع أن تكون قررررررادرة على إعطرررررراء فهم 

بأن  وتقرديم معلومات ت يد للحكومرة كيف برالضرررررررررررررربط الحرالرة التي تحردث في المجتمع

 وفقا ألحكام القانون. ي هم جيدا كي ية تن يذ المعاهدة لم المجتمع المحلي

 ج. للباحلة

جربة إما ت ،صررررررررررررررة والمعرفة للباحلة حول المعاهدةمع هرذا البحث يوفر خبرتها الخا

توصررررررررررررريل مباشررررررررررررررة إلى موقع البحث، باإلضرررررررررررررافة إلى إضرررررررررررررافة معرفة جديدة من خالل 

 موضو  هذا البحث.المقابالت ومن خالل اإلحاالت القانونية المتعلقة ب

 ه. التعريفات للموضوع

أعاله ، هناك بعض األشرررياء التي يجب معرفتها قبل  من األوصرررال التي شررررحها الباحث

فهم كرل مقطع يسررررررررررررررتخردم كعنوان في  حيررث يجرب على البراحررث االسررررررررررررررتمرار في البحرث.

 التالي: الت سيرات لعنوان البحثالبحث. ولذلك، سيتم عرض بعض 

إذن إلسررررررتعمال حق اإلقتصررررررادية منل ا لنيل سررررررتعمال األغنية هي في إذن ا ةالمعاهد .1

وتشرررررررررررمل هذه الحقوق الحق في االسرررررررررررتخدام فائدة اقتصرررررررررررادية على عمل األغنية. 

، تكيفالو  الخليقة بجميع أشررركالهار ترجمة الخلقر وتكاثر  نشررر اإلنشررراء التجاري،

اعالن الخلق  و رو أداء الخلق أو نسررررررررررررررخرره منررهر او التحويررل الخلق، وتوعيع الخلق

 .13واتصالت الخلق وتأجير الخلق

                                                           

 تأليفبشأن حق الم 0256لسنة  02رقم  عن القانون 7من المادة  5ال قرة 50   
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هو نظررام من المعرراهرردة التي تتطلررب من الكرراترررب األغررراني (Flat Pay) فلررت فررراي  .3

 برإذن لمرة واحردة إلسررررررررررررررتعمال من خالل دفعرة مقردمرة لمرة واحردة تقرديم إبرداعراتهم

من المشررررررررتري أى منتاج ال نوغرام حتى  ذلك حقوق اإلقتصررررررررادية نقل كلها  األغاني

  12شتري.للم

أحد الجهود الجادة التي  بشررررررررررررأن حقوق التأليف وهو 0256سررررررررررررنة  02قانون رقم  .2

تبذلها البالد لحماية الحقوق االقتصررررررررررررادية والحقوق المعنوية للمبدعين وأصررررررررررررحاب 

 ومن المتوقع أن الحقوق ذات الصررررررلة كعنصررررررر أسرررررراسرررررري في تطوير اإلبدا  الوطني.

ي خالق كبير وتقديم مسررررررررررراهمة تتمكن مع هذا التشررررررررررريع من تحقيق نمو اقتصرررررررررراد

  16حقيقية في اقتصاد ورفاه الشعب.

يخرج في شكل  هو تجميع الترتيب،  (KHES) ة الشرعيةالحكم اإلقتصادي جمع .6

التي تملك فائدة كدليل  0222سنة  0رقم  (PERMA)ترتيب المحكمة العليا 

للقاضى في ال حص، و يحاكم، و أنهى المشاكل المتعلق بحكم اإلقتصادي 

وأما فكرة الحكم المستخدم في هذا البحث هو فكرة عن عقد اإلجارة   11إلسالمي.ا

تجميع الحكم اإلقتصادي اإلسالمي و تشمل فيها عن  XIصل في الكتب اللاني ف

 Fatwa DSN-MUI /مجلس علماء اإلندونسي  –فتوى الديوان الشريعة الوطنية 

NO: 22/DSN-MUI/IV/3222 tentang pembiayaan ijarah, dan Fatwa 

                                                           

نوفمبر  24ماالنج )لة ما قبل البحث مقاب إسكاندار أجيل ، الرئيس المنسس لجمعية منتجي فونوغرام بجاوة الشرقية,12 
0257) 

 بشأن حق التأليف. 0256سنة  02شرح عام لقانون جمهورية إندونيسيا رقم 56
11 Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 3222 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-

MUI/IX/3217   tentang akad ijarah.  حيث توجد في اإلجارة أعمدة وشروط

يجب الوفاء بها لألطرال التي تعقد العقد أو اإلجارة  بحيث يتم إنشاء عقد 

 . الصحيحة وسلم من فسخ العقد

 و. طريقة عرض البحث

وط العريضرررررررررررررة لتكوين هذه البحث، فنظّم الخط المشررررررررررررراكل لتسرررررررررررررهيل مباحث

 في خمسة فصول ، ينقسم كل فصل إلى فرعي ، مع الت اصيل التالية:الباحث 

 الباب األول )المقدمة(

في هذا ال صرررل يحتوي على خل ية المشررركلة التي أصررربحت بداية المشررركلة 

 على وصرررف ألهمية المشررراكلوأصررربحت حجر الزاوية في كتابة هذا البحث ويحتوي 

التي سيتم بحلها، ثم صياغة المشكلة، وهي بعض المشاكل التي درس ورفع في هذه 

 الدراسة.

ثّم يحتوي على األهررررردال وال وائرررررد التي يجرررررب تحقيقهرررررا مع إجراء هرررررذا 

لمعنى في اثم التعري ات التشررغيلية التي تشرررح بعض التعري ات لتسررهيل فهم و البحث، 

  الذي يهدل إلى تسررررررررررررهيل ظام البحثبعد ذلك يحتوي على نو  .عنوان هذه البحث

   كتابة هذا البحث.

 الباب اللاني )التحقيق المكتبي( 
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يحتوي هذ الباب على شررررررررررح للبحث السرررررررررابق الذي يحكي أوجه التشررررررررربيه 

واألختالل بين الباحلين والمنل ين السرررابقين في موضرررو  واحد وهي تسررروية معاهد 

ي هذا فبنظام فلت فاى. وبعد ذلك الدراسررررررة المكتبية ، في إذن اسررررررتعمال األغنية 

ية سررررررررررررواء كان في ; أواًل، النظريات المتعلقة بم هوم اسررررررررررررتعمال إذن األغن القسررررررررررررم

اهدة النظرية المتعلقة بمعثانياً، . وفي احكام الشرررررررريعة اإلسرررررررالمية القانون الوضرررررررعي

 0256لسرررررررررررنة  02القانون رقم فلت فاي عن نظام الدفع باألغنية  إذن إلسرررررررررررتعمال

، كمادة لتحليل البيانات التي تم الحصررررررررررررول عليها من الحقل  تأليفحول حقوق ال

 ملل اكتشرررررررررال القانون، والحاالت التي تحدث في هذا المجال أو شررررررررريء جديد.

ام الدفع نظباألغنية  معاهدة في إذن إسرررررررررررررتعمال اللاً، نظرية اإلجارة، كمادة لتحليلث

 .لشرعيةا ةلحكم اإلقتصاديفي تجميع ا (Flat Pay) فلت فاي

 الباب اللالث ) المنهج البحث(

   و ، فررالنالبحررث إلجراء هررذا البحررث في هررذا ال صرررررررررررررررل يحتوي على منهج

 ًجا نوعًيا ،نه يسررررررررررررررتخدم نهج المنهج في هذه البحث ، هذا البحث بحلا تجريبييا

ا موقيع هرذا البحث يقع في قرية نقاسرررررررررررررريم  و ناحية نقاسرررررررررررررريم  و   (Ngasem)وأمرّ

 ديريّة كاديري .م

 purposeتعيين الشرررررخص التي تحصرررررل عليها بتقنية  أسرررررلوب وبعد ذلك 

sampling.    ، رة من خالل مقابلة مباشررمصررادر البيانات التي تحصررل عليها التالي

جمع  .و التررالي طريقررةالررذين تعرراونوا معهررا منتج ال نوغرام وبعض كرراتررب األغررانيمع 
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ي لبحلية باسررتخدام تقنيات الغوص المباشررر فحيث في جمع البيانات االبيانات، و 

 حيررث تتم معررالجررة البيررانررات التي تمثم اسررررررررررررررلوب تحليررل البيررانررات  موقع البحررث، 

ج و هذا منه الحصرررررررررررول عليها من الحقل بطريقة في التحليل على أسررررررررررراس الحالة.

يهدل إلى أن تسرررررررررتخدم كمبادئ توجيهية في إجراء األنشرررررررررطة البحلية من البحث 

  لبحوث التي تم إنشاؤها ويمكن الحصول على النتائج المرجوة.أجل إنتاج ا

 الباب الرابع : )مناقشة البحث(

جزء في ال هو عن نتائج البحث والمناقشرررررررررررة في هذا البحث. في هذا الباب

األول ناقش حول نظرة عامة على موقع البحث، حيث كان موجودا في الدراسة في 

 ىاسررررررررم بكاديري جاو قرية نق 10بويو رقم جويو تقع على الطريق عيني رقورد شررررررررركة 

 Flat) الشرررررررقية. ثم بحث عن ممارسررررررة المعاهدة في إذن األغنية بنظام فلت فاي 

Pay) في عيني رقورد (Aini Record) بكررررراديري. وبعرررررد ذلرررررك بحرررررث عن كيف

 Aini) في عيني رقورد (Flat Pay) معرررراهرررردة في إذن األغنيررررة بنظررررام فلررررت فرررراي

Record) التررأليف عن حقوق  0256سررررررررررررررنررة  02ليررل قررانون رقم بكرراديري في تح

وفقا للنظرية المعمول بها هل هذه المعاهدة   .ة الشررررررررعيةتجميع حكم اإلقتصررررررراديو 

وفي هذه المناقشرة سريتم عرض بيانات عن نتائج المقابالت ودراسة األدب،   أم ال

  والتي سيتم استخدامها بالتأكيد لإلجابة على المشاكل التي تمت صياغتها. 

 الباب الخامس : )النتائج و التوصيات(
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األخير من االسرررررررررتنتاج واالقتراح هو أن يتضرررررررررمن في هذا االسرررررررررتنتاج  والباب

 إجابة موجزة على الصياغة التي وضعت.

  



 

16 

 

 الباب الثاني

 الدراسات السابقات

 الدراسة السابقة –أ 

شكل بحث العلِمّية، ب بلها ق ِمنالتي فعلت الباحلات الدراسة السابقة  ُيحّللالباب الَ ْرعّى 

ْورِيّة، وأَْبَحاث اآلخر. ُمْختِلف المصاِدر َجْوَهرِّي طريقة َمْنِطِقّية لِتَرَربُّط بمسائل البحث تُ  ِ يد بحث الدَّ

 لَِتْستَرْبِعَد الَتَضاُعف، َدلَّ على أَصاَلة البحث، وتَرْ رِيُق بالدراسة السابقة.

 رسات السابقات يوجد المْشكلة يْقرب دراسة َبْحِلها، منها:بَعد أْن تنظَر وتقرأَ الباحلة عن الد

 البحث هبساري وندا دوى سانتوسا بودي .1

  ة, طالببهبساري وندا دوى سانتوسا بوِدي 0257 ين يد في سنة عام هذا البحث

كلية الحكم جامعة دي وناغارا تحت الموضوِ  "محافظة اِلْنِتقال َحّق اإلْقِتصاِد في الشكِل 

 Perlindungan terhadap Pengalihan Hak Ekonomi)“ "ّقة على أساس القانونبَرْيع شَ 

Dalam Bentuk Jual Putus Berdasarkan Undang-Undang.)” هذا البحث َيهدل .

في القانوِن  ْيُع القطعة ِمن التَرْنِظْيِم برَ لِيعرِل قَاِعدة فَرْلَس ّية، قاعدة قضائِّية، قاعدة ِاْجِتَماِعيّ 

اِلنتقال حّق اإلقتصاد على  و شْكُل المحافظة َعْن بيع القطع ،0256عام  سنة 02رقم 

منلف األغنية أو الموسيقى و ُمَقارنة في ضوابط بيع القطع بَِبلد آخر. نوُ  هذا البحث 

اَد هذا البحث بَِبْحث الباحلة موضو   الَبحِث تساوى تَرَعّلَق حاِتَّ . 54الحكم المعياري

                                                           
14 Habsari Winda Dwi Santoso Budi, “Perlindungan terhadap Pengalihan Hak Ekonomi Dalam 

Bentuk Jual Putus Berdasarkan Undang-Undang.” )Thesis, Universitas Diponegoro 

Semarang,3212).  
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اَلُهَما اإلقتصاد المنّلف على ُمتَرَلّقى حّق اإِلْقتصاد المنلف. وفَرْرُق بين كِ  بُمَعاَهَدة انتقال َحقّ 

أّما بحث  .حافظة الحكم ِلُمعاَهَدة بيع القطعَمرَْكز يبحث الموضو ُ هذا البحِث أَثَقل على م

ية ذا من ناحا ة اإلْذن اْسَتْخَدام الغناء بنظام فلت فاىالباحلة أَْثقل على َتْحِقْيِق ُمعاهد

 الَقانُرْون حّق التَّألِيف وُحْكُم اإلسالمّية.

 . البحث آْرنا تير روسماال رتناواتي0

آرنا تيِر روسماال رتناواتي طالبة كلية الحكم جامعة  0257في سنة عام  البحث ت عيل

 Akibatع القطعع حّق الّتأليف بتَرْرِتب بيِويِديْيا ماتارام يُوْكَياَكْرتا بموضو  "أثر حكم المعاهدة بي

hukum/  perjanjian jual beli hak cipta dengan sistem jual putus   َمْكتوب في شكل

. نو  الَدْورِيّة. َهْدُل هذا البحث يَرْبَحث َعن ِنظَاُم قَانُرْوِنّي تَرَعّلق بِبَرْيع َشّقة على حّق التأليف َوَص يّ 

َهُج البحث تستخدم منهج القانون  اِّتحاد هذا البحث  57ومنهج الَتَصوُّرّي.هذا البحث ِقَياِسّي. َمنرْ

بَِبحث الباحلة مركز األْبَحاث تساوى تعّلق بمعاهدة اِنْتقالِيَّة حّق اإلقتصاد المنّلف على متلقَّى حق 

م ِمن معاهدة بيع تأثير الحك اإلقتصاد التأليف. وفرق بين ِكالهما، يَرْبَحث البحث اَيرنا َوَقَع َعلى

حلة وقع على َتْحِقيق قانون حّق التأليف وحكم اإلسالمّية ِلُمعاهدة اإلذن ، ويبحث بحث الباالقطع

 .ْخَدام الغناء بِنظام فلت فاىاْستَ 

 . الَبحُث اَْلٍف َاْسٍوي0

                                                           
17 Erna Tri Rusmala Ratnawati, “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem 

Jual Putus” : Kajian Dan Penelitian Hukum Widya Pranata Hukum, vol.1 no. 3 ( 3212): 11 
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اَْلٍف َاْسٍو، الطالب كلية الحكم جامعة تَاْنُجونج ف ورا بموضو   0252البحث قام سنة عام 

 ./Asas التأليف على محافظة َحّق االقتصاد كاتب الكتاب"اساس ِنْسِبّي في معاهدة بيع شّقة حّق 

Proporsionalitas Dalam Perjanjian Jual Beli Putus Hak Cipta Terhadap 

Perlindungan Hak Ekonomi Penulis Buku”  في َدْورِيّة فَرترَْوى كلية الحكم جامعة تانجونج

ّق التأليف على ح ِبّي في معاهدة بيع القطعاساس ِنسْ فورا. َهدل البحُث لِيَرْعِرل كيف َتْطِبيق 

اّتحاد  52.اب. نو  البحث تستخدم البحث الحكم المعياريمحافظة َحّق االقتصاد كاتب الكت

َيْظهر ببحث الباحلة هي موضو  تساوى تعّلق ِبُمعاهدة انتقال حق االقتصاد المنّلف على ُمتَرَلّقى 

ز على معاهدة حث الٍف مركى دراسة البحث، دراسة البحّق اإِلْقتصاد التأليف. وفرق بينهما تقع عل

 .كز بحث الباحلة على معاهدة بنظام فلت فاىومر  بيع القطع

 . البحث رعقي لَْندي ماراِمْيس6

سام راتوالنجِعي رعقي لَْندي ماراِمْيس، طالب كلية الحكم  0256البحث قام سنة عام 

سيقى والغناء في َدْفع مو تَأليف الحّق التَّأليف على  تحت الموضو  "محافظة مانادو

 Perlindungan /) Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Halالرويالتي

Pembayaran Royalti.”)   ية محافظة الحكم ِلُمَنلِّف تكتب في الَدْورِيّة. هدل البحث أِلَفْرَهم أهمِّ

عن  0220سنة عام  57قانون رقم ( على اساس ى والغناء وَيْحِصل حّقه )رويالتيتأليف الموسيق

ضائّي . أُْسلْوُب َتْجِمْيع البيانات بَمْكَتِبّي، وطريقة البحث قَ ّق التأليف. نو  البحث هو معياريح

                                                           
12 Alvin Aswin, “Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Jual Beli Putus Hak Cipta Terhadap 

Perlindungan Hak Ekonomi Penulis Buku” : Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas 

Tanjungpura. vol.1 No 6. (3212) : http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/22212 
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اّتحاد البحث رعقي والباحلة تساوى يبحث اإلذن استخدام الغناء على تَْألِيف الغناء  57ِقَياِسّي.

 ِع بنظام الرويالتيتخدام  الغناء ِبَدفْ قي يعاِلج عن اإلْذن اسْ وتأليف الموسيقى. وَفرق بينهما، البحث رع 

  .نظام فلت فايوالباحلة يعاِلج عن اإلْذن اْستخدام الغناء بَدْفع 

ِاْعَتَمد على التوضيح السبق، فهذا البحث لِتساوى وتَرْ رِْيق بالدراسة السَّابقة. التساوى 

 والت ريق مكتوب في شكل َجْدول كمايلى:

 : التساوى والت ريق بدراسة السابقة 515جدول 

االسم وسنة  رقم
 البحث

 تفريق تساوى الموضوع

هبساري وندا  .5
دوى سانتوسا 

 (0257بودي )

 "محافظة اِلنِْتقال َحقّ 
اإلْقِتصاِد في الشكِل 

اس على أس بَيع القطع
 القانون".

موضوُ  الَبحِث 
تساوى تَرَعّلَق 
بُمَعاَهَدة انتقال َحّق 

المنّلف  اإلقتصاد
على ُمتَرَلّقى حّق 

 اإِلْقتصاد الّتأليف.

بحث يبحث ال
هبساري عن ُمعاَهَدة 

 . و يبحثبيع القطع
الباحلة عن ُمعاهدة 

َتْخَدام الغناء اإلْذن اسْ 
 .بدفع نظام فلت فاى

آْرنا تير روسماال  .0
رتناواتي 

(0257) 

"أثر حكم المعاهدة 
ع حّق الّتأليف بي

 "بتَرْرِتب بيع القطع

ضوُ  الَبحِث مو 
تساوى تعّلق 

ّق بمعاهدة اِنْتقالِيَّة ح
اإلقتصاد المنّلف 
على متلقَّى حق 

 اإلقتصاد التأليف.

يبحث البحث اَيرنا 
كم ى تأثير الحَوَقَع َعل

من معاهدة بيع القطع 
، ويبحث بحث 
الباحلة وقع على 
َتْحِقيق القانون حّق 
التأليف وحكم 

                                                           
12 Rezky Lendy Maramis, “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hal 

Pembayaran Royalti.”: Lex Privatum, vol II No.3 ( 3216):. 114 
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اإلسالمّية ِلُمعاهدة 
 ْخَدام الغناءاإلذن اْستَ 

 بدفع نظام فلت فاى

اَْلٍف َاْسٍوي  .0
(0252) 

ساس ِنْسِبّي في "ا
ّق ح معاهدة بيع القطع

التأليف على محافظة 
َحّق االقتصاد كاتب 

 الكتاب".

موضو  البحث 
تساوى تعّلق 
بمعاهدة انتقال حق 
االقتصاد المنّلف 
على ُمتَرَلّقى حّق 

 اإِلْقتصاد التأليف

 دراسة البحث الفٍ 
مركز على معاهدة بيع 
َشّقة، ومركز بحث 
الباحلة على معاهدة 
اإلذن استخدام الغناء 

 بدفع نظام فلت فاى

رعقي لَْندي  .6
ماراِميس 

(0256) 

حّق التَّأليف  "محافظة
ى الموسيق على تأليف

والغناء في َدْفع 
 ".الرويالتي

موضو  البحث 
تساوى يبحث اإلذن 

 استخدام الغناء.

 عاِلجالبحث رعقي ي
ْخدام  عن اإلْذن استَ 

الغناء ِبَدْفِع  نظام 
ة ، و الباحلالرويالتى 

يعاِلج عن اإلْذن 
ع بدف اسَتخدام الغناء
 .نظام فلت فاى

 

 النظري ب. اإلطار

رى من أصٍل مختلف النَّظَ  تمّتع بتأبيد النظري ُمرتبة على اساٍس ُخل ّية البحث اإلطار

والباحلة َصيَّغ هيكال َتَصوُّرّي  02ّق ِبَقِضيَّة الحكم في الميدان.الدراسات السابقات والمصادر ُمتعل

 َأْن ُيساعَد َعَمِلّية تحليل الَحِقيَقة من نتائج البحث في الميدان على أساٍس النظريّة الناِفذة.

                                                           
32 Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum, (Depok; Rajawali Pers,3212), 322-312 
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 المعاهدةتصور العام عن   .0

 تعريف المعاهدة -أ

 overeenkomst dan) فُرِبنْتاِنيسو اْمثْ أُفرِينكمْصطَلح المعاهدة من أْصٍل اللغة الُهولَْنِديّة  

verbintenis.. )  كتاب قانون األْحوال الَشْخِصّية   5آياة  5050في فصل(KUHPerdata)  ذَكر

رأى دكتور سوبكِتي،  05أّن المعاهدة العمل بِاسم األحِد أوالمزيِد َرَبَط بن سي على األحد أو المزيد.

 00ن أو أكلر لِتَرَعاَهد في العمل.المعاهدة هي الحادثة ارتكب الَشْخَصيْ 

وأّما في اإلسالم، ِاْشِتقاِقّيا المعاهدة من أْصل اللغة العربِّية بِاصطالحا "ُمعاهدة اِتِّ اِقّية" 

أَْو"العقد". في القرآن الكريم يوجد اصطالَحْين بتعّلق المعاهدة. أواًل ل ظ العقد بمعنى ااِلْرتِباط أو 

 00نى الَعْصر والرسالة واإلكامل والمعاهدة.المعاهدة. اللاني العهد بمع

 ب. ُشُروط ِصحَّة المعاهدة

كتاب قانون األْحوال الَشْخِصّية، المعاهدة يكون صحيح إذا اْسَت ى   5002في ال صل 

 الشروط كما يلي:

 (. اِتِّ اِقيَّة5

يح اذا ُصنع حالمقصد بِِاتّ اقّية هو ُمتّرَ ق الَجواِنب يَرْرِبط بن سي، بمعنى المعاهدة غير صَ 

 06أو إْعَتَمد على المْكرِه، المخادعة، أو الخالل.

                                                           

 عن اقانون المدنيّ  5050فصل 05 
33 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa,3221), 1 
32 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam (Konsep, Regulasi dan Implementasi), 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 3212), 33 
36 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam (Konsep, Regulasi dan Implementasi), 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 3212), 33 
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 (. أَْهِلّية0

كتاب قانون األْحوال الَشْخِصّية يذكر أّن ُكّل األَحد أهلّية لَيصنع المعاهدة.   5007ال صل 

هذه أهلّية بمعنى األشخاص فى نظر القانون َمْنصوص على أهلية الحكم، إاّل لم شخص بالغ، 

 01ت الُغْ ران، َمْرأة مَتزّوج.األشخاص تح

َحّدَد أّن ُكلّ الجوانب )عوج  5776سنة  5القانون رقم  05يتعلق بمرأة متزوج  فى ال صل 

 وعوجة( ِاْسَتَحّق فعل بالّسلوك الحكم. 

 (. األْمر ُمّعّينة0

ع معّين طيرأى كتاب قانون األْحوال الَشْخِصّية، األْمر ُمّعّينة هو األمُر أو المال كال واضح يست

 ملل األرّع في المْخزن. 07يقصد المال وحيد على األْموال يستطيع الِتجارة.  04النو .

 (. سبب حالل6

 02سبب حالل هو أّن المعاهدة المباحة يَتعارض مع القانون، َشْرط العاّمة، األخالق، اآلداب.

 ج. أساس المعاهدة

ألْحوال الَشْخِصّية يعرل اساس كتاب قانون ا  IIIفى قانون المعاهدة، األَخّص في كتاب 

الخمسة القانون، هو اساس ُحرِّيّة الَعْقِد، اساس اإلْجَما ، اساس تأكيد الحكم، اساس ُحْسن 

                                                           
31 R.Soeroso, Perjanjian di bawah Tangan, 13 
34 Pasal 1222 KUHPerdata 
37 pasal 1226 KUHPerdata 
32 R.Soeroso, Perjanjian di bawah Tangan,  16 
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ساس العقد هو ا تصنيعمن خامس اأُلُسس َلدى ِلِصَلٍة َوثِْيقٍة في  07اإلْعِتقاد، واساس الَشْخِصّية.

 األساسين الباحلة َقّدم كمايلي:ُحرِّيّة الَعْقِد و اساس تأكيد الحكم. ِكال 

 (. اساس ُحرِّيّة الَعْقدِ 5

( يصنع أو غير يّصنع  5اساس ُحرِّيّة الَعْقِد هو أساس أعطى حرّيّة على الَجوانب أْن: )

( 6( َحّدد مضمون المعاهدة، تن يد، َشْرطُه، )0( عمد المعاهدة إلى أّي شخٍص، )0المعاهدة، )

 أو َشَ ِويًّا.حّدد صورة المعاهدة بمكتوبا 

 ( اساس تأكيد الحكم0

آية  5002هذا اساس صلة َوثِْيقة بِعاقبة المعاهدة. اساس تأكيد الحكم يستطيع تستنبط في ال صل 

 02( كتاب قانون األْحوال الَشْخِصّية أّن "المعاهدة تصّنع صحيحا َيْسرى كالقانون.5)

فى َضوء اإلسالم يُرْوَجد أسس حكم  كما حكم المعاهدة فى كتاب قانون األْحوال الَشْخِصّية،

 المعاهدة، يعنى:

 الحّررية (1

الجوانب ُحرُّ ليصنع المعاهدة أو الَعْقد. ُحّر يحّدد موضو  المعاهدة، حّر يحّدد بأّي شخص 

 05يعِمل المعاهدة، وحّر يحّدد َحّل النِّزا  اذا َحَدَث في المْستَرْقَبِل.

 (. المساوى 0

                                                           
32 Salim HS, dkk. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (Mou). (Jakarta: 

Sinar Grafika,3212).1 
22 Salim HS, dkk. Perancangan Kontrak. 3-2 
21 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 23 



24 
 

 

  

 00الجوانب لدي ِلُمساواة وَمكانة ُمساٍو وُمَتواعٍِن في المعاهدة. هذا األساس تضّمن التعريف أنّ 

 (. العادلة0

  00في المعاهدة ال تْسَمح تستَرْقَدم الَخسارَة أِلحد الجواِنب، ِبمعنى وجب فائدة متبادلة.

 (. الرضى6

 في المعاهدة وجب على اساس الرضى بين الجوانب، وينبغي على أساس اِتِّ اِقيَّة، وال تسمح

 06يوِجد الَعناصر اإلكراه، الَضْغط، المخادعة وغبر ذالك.

ديق1  (. الصِّ

في المعاهدة ال تْسَمح تضّمن العناصر الَكِذب/الحيلة ألّن األْمر أثرََّر في ِصّحة 

  01المعاهدِة/الَعْقِد.

 (. الكتابة4

ا  حّتى يوجد ز ُكّل المبايعة ينبغي يصّنع مكتوبا، وهذا م يد جّدا  اذا فى المستقبل حدث النِّ 

 04أداة األِدّلة عن النزا .

 د. َتْصِنيف المعاهدة/عقد في اإلسالم

 (. العقد فى نظر من ناحية الحكم5

 أ(. عقد واجب، ملل عقد الّنكاح كشخص قادر.

                                                           
23 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 23 
22 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam,22 
26 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 22 
21 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 26 
24 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 21 
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 ب(. عقد سّنة، ملل عقد اْستعار َوَوقَال وغير ذالك.

 ج(. عقد ُمباَحة، ملل عقد البَرْيع واْسِتْئجار ونو  ذالك.

 (. عقد مكروه، ملل بيع العنبة الى شخص شاك. أ سيصنع أن يكون  ابنة الُعنرُْقود أو بالَعْكس.د

 ه(. عقد حرام، ملل عقد تجارة الربا.

 (. عقد في نظر من ناحية ِصّحة.0

أ(. عقد صحيح، هو عقد ِاْسَت ى األركان والشروط حتى كّل عاقبة الحكم ُيسّبب العقد َيْسرى 

 انب عقدة.أن يربط على الجو 

ب(. عقد غير صحيح، وهو عقد يوجد النقيصة على األركان والشروط حتى كّل عاقبة الحكم 

 ُيسّبب العقد ال يسرى وال يربط على الجوانب عقدة.

 (. عقد في نظر من ناحية شكله0

 أ(. عقد غير مكتوب، هو عقد يصنع ش ويًّا.

وثيَقة أصيلة أم عقد تحت ب(. عقد مكتوب، هو عقد ينصّب في شكل كتابة سواء شكل 

 اليد.

 غنية في قانون بحقوق التأليفاأل تصور عن إْذن استعمال.0

 أ(. تعريف عن إْذن استعمال األغنية
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رأى قاموس الكبير اللغة اإلندونسّية، اإلْذن هو بيان الَقبول )ال تْمنع( بمعنى اتَّ ق على 

  07سماحة.

عر والترَّْلحين و اعمال األغنية أو الموسيقى هو إبدا  كامل تت َرْمز كّون من عناصر النَّغم والشِّ

ِقل موسيقّي يستطيع اْقِتنا  ُمسَتِقّل على ُمْسَتمِتع الموسيقى ُيْسمع في ُصورة نَرْغمة ُموسيقّية. كلمات نُ 

 02في الموسيقى أوالغناء ال يوجد َخطأ اذا يُرَغّنى المَغّن األخر.

إلذن لَتستخدام تأليف الغناء من المنّلف الى هذا البحث هو ا ل األغنيةاإْذن استعمأَما 

  (.ال نوغرام )ُمْنِتجُمتلّقى انتقال حّق تأليف الغناء 

 ب. أنواع إْذن استعمال األغنية

ُمنّلف يوجد نَوَعْين يَساوم المنتج تسجيلية صوتية لِ  ل األغنيةاإْذن استعمعلى أساس أسلوب 

 الغناء:

 (. نظام الرويالتي5

ّلف اء على استَرنرَْ د حّق االْقِتصاد التأليف أو نتائج الحّق متعّلق ِبمقبول المن الَجز  الرويالتي

 اْعَتِنى بتَرْقِديم من حاصل بَرْيع النتيجة. نظام الرويالتي 07أو ماِلك الحّق متعّلقا.

 (.نظام فلت فاي0

                                                           
27 https://kbbi.co.id/arti-kata/izin diakss 2321123212. 
22 Hendra Tanu Admadja, “Hak Cipta Musik atau Lagu”, Cet.1-, (Program Pasca Sarjana, 

Universitas Indonesia, Jakarta, 3222),  11. 

 بشأن حقوق التأليف  0256سنة  02عن القانون رقم  05األية  5فصل 22 
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م اهو ِنظام المعاهدة أثقل بَدْفعة مرّة واحدة في مرّة واحدة اإلذن استخد نظام فلت فاي

 62الغناء ألّن اتّ اِقّية بين منّلف الغناء بُمْنِتج تسجيلّية صوتّية.

 ج .حّق التأليف

عن حّق التأليف، حّق التأليف هو حّق متنَرّ ج وجود  0256سنة عام  02رأى القانون رقم 

ناِسب ِبُشروط يُ ُنُشْوًءا ِلمنّلف على أساس قاعدة َتْصرِيحّية بَرْعد اْبدا  فى صورة حقيقّية ُدْون التَّْحديد 

القانون. حّق التأليف ماّدة َتَحّرك غير ُوجود. حّق التأليف تُقال "كَماّدة" َكِمْلل في حكم 65تنظيم 

األحواِل الشخصّية. وأّما تعريف الماّدة هو ُكّل الشيئ يكون موضو  الحكم أو يستطيع "اّدعى" 

قال الى بقة كمال الغّنى يستطيع انتالشخص ِفي َنْظِر الحكم وملك الِقْيمة اإلقتصاديّة، حّتى ط

حّق التأليف تتكّون من حَق أخالق وحّق  60الجانب اآلخر بطريق بيع، وارث، هبة، معاهدة خاصة.

 افتصادي.

 تعريف حَق المعنوية  (أ

هو حّق يَرْلِصق على المنّلف ال يستطيع تُرْنت ى أو َمْمُحّو بِأّي األْعذار، َوَلْو  حَق المعنوية

 نتقل اليد.حّق االقتصاد ت

 تعريف حق اإلقتصاد  (ب

                                                           

 (0257نوفيمبير   52) كاديري  ،مقابلة، رحمة إيدي سيتيو62 
 بشأن حقوق التأليف 0256سنة  02عن القانون رقم  5أية  5فصل  65 

63 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press 3212).3. 
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حق اإلقتصاد هو حق متنّ ج المنّلف أو ُمَمّسك حّق التأليف ليستطيع فائدة االقتصاد على 

ك حق التأليف لدى لحّق اإلقتصاد ليعمل: 60التأليف. ِطباَعة التأليف، َتْضِعيف  66المنّلف أومَمسِّ

ِويل التأليف، َتوعيع التأليف، تَرْلِحين الرتأليف، َتحْ التأليف في ُكّل الشكل، تَرْرَجَمة التأليف، َتْكِيْيف 

 التأليف أو ُنْسَخُته، اْسِتعراض التأليف، إْعاَلن التأليف على طائ ة التأليف، وِاْسِتْئجار التأليف. ُكلّ 

الشَّْخص يَرْعمل حق اإلقتصاد ينبغى أن يستطيع إذن المنّلف أو ممّسك حّق التأليف. كّل الشخص 

 ّلف أو ممّسك غير َمْسُموٍح يعمل َتْضِعيف و/أو تستخدم ِتجاريا التأليف.دون إذن المن 

 . المّنلف و ُمْنِتج ال نوغرامج( 

 61المنّلف هو األحد أو مزيد على شكل قياما أو معا ينَتج التأليف الخصائص والشخِصّي.

جيل الصَّْوت، ولِّية ليعمل تسهو األحد أو لجنة الحكم ألّول مرّة يَسجِّل ويملك المْسنَ  ُمْنِتج ال نوغرام

 64سواء َتْسِجيل االتعراض أم تسجيل الصوت األخر.

 . انتقال حّق التأليفد(

َتقل سواء َجِمع أم بَرْعض ألّن: الوارث، الِهبة، الوقف،  حق التأليف يستطيع اِنْرتَرَقل أو تُرنرْ

ح َحْسب بَشْرٍط تنظيم التَ    67.ْشرِيِعيالوِصّية، معاهدة مكتوبة، أو سبب األخر ُيصحِّ

 62بمقصد "يستطيع انتقال أو تنتقل"وحيد حق اإلقتصاد، أَما حّق األذب ظّل أْلَصق على المنّلف.

                                                           

 .عن القانون بحقوق التاليف  2فصل 43 
 .عن القانون بحقوق التأليف 7فصل 66 
 .عن القانون بحقوق التأليف 0أية  5فصل45 
 . عن القانون بحقوق التأليف 7 أية 5فصل 64 
 .عن القانون بحقوق التأليف  54فصل67 
 . عن القانون بحقوق التأليف 57فصل 62 
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 . (jual putus) . بيع القطعه( 

ة هو معاهدة ينبغى المنّلف ِاْسَتْسَلم تأليف بَ وّض تألي ه بواسطِة َدْفعة تامّ  بيع القطع

لتطبيق تعريف ى ال جمعه إلى المشترى بغير حدٍّ، أو فالمْشترى حّق اإلقتصاد على التأليف انتق

 67.باصطالح بيع صلد فلت

وَكَشْكٍل الِحماية من َقرار االنقال حق الرتأليف، القانون أعطى حّد االنتقال حّق التأليف 

بّين أّن "تأليف الكتاب، و/ُكّل نتائج الرتأليف  0256السنة  02القانون  52تكتب في الَ ْصل 

ناء و/الموسيقى بدون النّص تنتقل فى المعاهدة بيع انقطع و/أو انتقال بغير حّد الوقت، اآلخر، الغ

 عام )خمسة وعشرون(. 01حّق الرتأليف انتقل على المنّلف حين المعاهدة يحصل فَرْترة من الوقت 

تسرى، المعاهدة على تأليف الكتاب و/نتائج تأليف المقال  0256سنة  02للحال القانون رقم 

ر والغناء و/أو الموسيقى بدون النّص تنتقل فى معاهدة بيح االنقطع و/انتقال بغير حّد الوقت االخ

 12تصّنع قبل تسرى القانون ترجع الى المنّلف بشرط كمايلي:

)خمسة وعشرون( عام ترجع  01(. المعاهدة انقطع خالل تسري القانون حصل فَرْترة من الوقت 5

 ذ  تسرى هذا القانون.عام ُمنْ  0حّق تألي ه على المنّلف 

)خمسة وعشرون( عام  01الوقت  (. فى المعاهدة انقطع خالل ُتسري القانون لم يحصل فترة من0

 عام. 0توقيع المعاهدة بيع انقطع بمقصود تزيد  منذ

 جمع الحكم اإلقتصادية الشرعيةعن إذن إستعمال األغنية في . َتَصوُّر 3

                                                           

 . عن القانون بحقوق التأليف  527بيان فصل67 
  عن القانون بحقوق التأليف 5007فصل12
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ليا يع الترتيب يخرج في شكل ترتيب المحكمة العهو تجم قتصادية الشرعيةالحكم اإل جمع

(PERMA)  التي تملك فائدة كدليل للقاضى في ال حص، و يحاكم، و أنهى  0222سنة  0رقم

أيضا  تجميع الحكم اإلقتصادي اإلسالميفي  11  المشاكل المتعلق بحكم اإلقتصادي اإلسالمي

 Dewan Syariah)يعة الوطنية  موفقا بتعيين الشريعة الموجود، كملل فتوى الديوان الشر 

Nasional) . 

صل قتصادية الشرعية يدخل في  ال تجميع الحكم اإلإذن في إستعمال األغنية ال كرة عن 

تجميع الحكم اإلقتصادي اإلسالمي و تشمل فيها عن  XIفي الكتب اللاني فصل  عقد اإلجارة

-Fatwa DSN-MUI NO: 22/DSN /مجلس علماء اإلندونسي  –فتوى الديوان الشريعة الوطنية 

MUI/IV/3222 tentang Pembiayaan Ijarah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/3217   tentang Akad Ijarah. 
 اإلجارةتعريف أ . 

وأّما  .ل ظ إجارة في اللغة تصّنع من الل ظ "األْجر" معنه راتب، تعويض، بيع ال ائدة

. ّية وحمبالّيةعلماء مالكو  شافعّية، علماء اصطالحّيا، علماء ال قه تعريف اإلجارة منها: علماء حنافّية

عقد ي أن إجارة ه علماء شافعّية " ، ويقالعقد على المنافع بعوض" حنافية يقال أّن اإلجارة هي

الّية تعريف علماء مالكّية وحمب .على من عة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل وألباحة بعوض معلوم"

 13"تمليك منافع شيئ مباحة مدة معلومة بعوض". اإلجارة

 ب. أساس حكم اإلجارة

                                                           

 عن جمع الحكم اإلقتصادية الشرعية  0222سنة  0ترتيب المحكمة العليا رقم 15 
13 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah,  (Bandung: Pustaka Setia, 3221). 131-133. 
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 عقد اإلجارة ُمَباحة بأساس الحكم كمايأتي:

 000( آية 0. َقوُل اللِه في القرآن البقرآة ) (5

ْعُرول َواترَُّقوا لله ا َسلَّْمُتم َما آتَرْيتْم بِالم"َوإْن أَرْد أْن َتْسَدر ِضُعوا أْوالدَُكم َفال ُجَناح َعَلْيُكم ِإذَ 

."  َواْعَلُموا َأنَّ اللَه ِبما تَرْعَمُلون َبِصيرْر 

 .حديث النبي رِواية ابن ماّجه من ابن عمر (0

ثنا َوْهُب ْبُن َسِعْيِد ْبُن َعِطّيَة السَُّلِميُّ قَا ثَنا الَعّباس بُن الَولِيد الدَِّمْشِقيُّ قَال: َحدَّ : َحّدثَرَنا لحدَّ

ى اللُه َعْبُد الرَّْحَمن ْبُن َعْيِد ْبن َأْسَلَم، َعْن أَبِْيِه، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمر، قال: قَال َرُسول اللِه َصلَّ 

َر َأْجرَُه، قَرْبل َأْن َيِجفَّ َعَرقُُه".  10َعَليِه َوَسّلَم: "أَْعطُوا اأَلِجيرْ

 اب َوقَّْصةحديث النبّي رواية ابو داود من سعاد بن  (0

َها، فَرنَرَهانَا َرُسْوُل اللِه صَ  لَّى اللُه ُكنَّا نُْكرِي األْرَض ِبَما َعلى السََّواِقْي ِمَن الزَّرِْ  َوَماَسِعَد بِالماِء ِمنرْ

 َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َعْن َذِلَك َوأََمَرنَا َأْن نُْكرِيَرَها ِبَذَهٍب أَْو ِفضٍَّة".

 . إجابة العلماء (6

اإلجابة هي ُكّل أُّمة اِترََّ ق، ال أحد العلماء َرّد على اإلجابة، مع أّن بعض األشخاص أساس 

بِه.  16بينهم اْختَرَلف اآلراء، ولِكّن األْمر ال يُرْعَتدُّ

 ه(. قوائد ال قه (1

  "األْصُل ِفي المَعاَمالت اإلبَاَحُة ِإالّ َأْن يَُدلُّ َدلِْيل  َعلى َتْحرِْيِمَها".

                                                           
12 Ibnu Majah Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qozuni, Sunan Ibn Majah, (Beirut: 

Daru Ihya’ AlKutub Al ‘Arabiyah), 317 (Al-Maktabah Asy-Syamila versi 2641) 
16 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 3223), 117 
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 ِد ُمَقّدم  َعلى َجْلب المَصاِلِح"."َدْرُء المَ اسِ 

 ج. أرْكاُن و ُشُرْوُط اإلَجارة

اإلجارة َستُرْعتِبر َصِحيح اذا ِاْسَت ى األركان والشروط العقد تُرقَّرير الشريعة كما العقد َعاّمة. 

جوانب تعقدوا  11، أركان اإلجارة تتكّون من:071فى َجمع حكم اإلقتصاديّة الشرعّية فصل 

   :منها

 ْنجر والمستاجر ويُرْوَجد مال ِلإلَجاِر الم (5

 )موضو  اإلجارة(، إْيَجاب وقَبول من الجوانب (0

 )صغة اإلجارة(.  (0

 14شروط اإلجارة كمايلي:وأما 

ل ظ تستخدم بوضوح في صغة اإلجارة، وفي عقد اإلجارة تُعمل بِلَسانة، ِكَتابة، و/أو إشارة  (5

 ة(.( جمع حكم اإلْقِتصاديّة الَشْرِعيّ 0و5) 075)فصل 

لَيُحلُّ الَعَمِلّية عقد اإلجارة، َفجوانب يعقد أن ينبغي لدى لُقْدرِة يعمل السُُّلْوك الحكم  . (0

 جمع حكم اإلْقِتصاديّة الَشْرِعّية(. 025)فصل 

 جمع حكم اإلْقِتصاديّة الَشْرِعّية(. 020عقد اإلجارة تُرْعمل بُمَواجهة أو بَِعْيد المَدى )فصل  (0

جمع حكم اإلْقِتصاديّة  020نبغى المالك، نائبه، أو ِحَمايته )فصل جاِنب َيْجَرى المال ي (6

 الَشْرِعّية(.

                                                           
11 Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di 

Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika,3212), 124. 
14 Nasrun Haruan, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 3222), 321-121. 
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َعْقد اإلَجارة. اذا استخدام مال اإلجارة ال موضو  ذِْكُر مال اإلجارة ينبغى تُذَّكر فى  (1

َمْنُصْوص علْيه على التَّْحِدْيد فى العقد، فمال اإلجارة ُتْسَتْخِدم على أساٍس ِنظام َعاّم و 

 ( جمع حكم اإلْقِتصاديّة الَشْرِعّية(.0و  5) 026ادة )فصل عَ 

 DSN-MUI. فى َمْجِلس الَ ْتوى موضو  اإلجارة هي من عة المستأجرة  أو  من عة األجرة 

NO: 22/DSN-MUI/IV/3222  عن دفع األجارة ذُِكر موضو  اإلجارة ينبغى لدى

َ َعة ِبَشرْ   ط كمايلي:لمنرْ

 ة من استخدام المال و/أو الَ ْضل.موضو  اإلجارة من ع . (أ 

 من عة المال أو الَ ْضل ينبغى ُمتَِّصف ِبمباحة )غير حرام( . ب(

 ُقْدرَة تَرْلِبَية المن عة ينبغي ِفْعِليًّا ويُناِسب الشريعة. . (ج

 ( من عة ينبغى َمْعُرول على الَتْخِصْيص بهذه الطريقة ليُرْ ِقد جاَهلة سيسبِّب الِنزا .د

َ عة ينبغى تصرّح بوضوح ِبمافيه فَرْترة َعن الَوقت.( َخَصائه  ص المنرْ

كَدفْرَعة   (LKS)( ااِلْستأَجر أو الراتب شيئ َمْوُعود وَدفع الَزبون الى مجلس مالّية الشريعة و

 17المن عة. شيئ يكون اللَمن فى البيع يكون اأُلْجر أو الراتب فى اإلجارة.

جمع حكم  021جد، فَعْقد َبَطل )فصل اذا َشْرط من ُشروط فى عقد اإلجارة اليو  (4

 اإلْقِتصاديّة الَشْرِعّية(.

نَرْقُد اإلجارة ال ينبغى تُدّفع اذا عقد اإلجارة بطل، وِقْيمة إجارة طَِبْيِعية هي ِقْيمة ُتَحّدد أَهل  (7

 جمع حكم اإلْقِتصاديّة الَشْرِعّية(. 024الِخْبرة و َصادق )فصل 

                                                           
17 Fatwa DSN-MUI NO: 22/DSN-MUI/IV/3222 tentang Pembiayaan Ijarah 
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 د انواع اإلجارة

-DSN/113الشرعّية الَقْومّية َمْجلس العلماء االندونِيسّية رقمَمْجِلس  فى فتوى

MUI/IX/3217  ُث بالترَّْ ِضْيِل عن عقد اإلجارة. في الَ ْتوى تُذكِّر أّن يُرْوَجد أنوا  َشْكل َعْقد  تُرَبحِّ

 اإلجارة منها:

 ( إجارة على األعيان، هي عقد ااِلستأجر لتأخد المن عة على المال.5

 ألشخاص/إجارة على العمل، هي عقد ااِلْسَتأَجر على الَ ْضل/عمل الشخص.( إجارة على ا0

َتِهّية بالتملك، هي عقد اإلجارة على اسِتْخراج المن عة من المال بموعد انتقال حق 0 ( إجارة ُمنرْ

 المالك على المال الى المسرتأجر بعد انتهى عقد اإلجارة.

 إلجارة على اسِتْخراج المن عة من المال والَ ْضل على وقت( إجارة َمْوُصْوَفة فى الذِّمَّة، هي عقد ا6

 العقد َوِحْيد تبّين الطََبائِع والخصائص.

َ َعة من المال يُرَغيِّر َمْصُحوب بمعاهدة انتقال 1 ( إجارة َتْشِغْيِلّية، عقد اإلجارة على االْسِتْخراج َمنرْ

 12حّق الملِكّية المال إلى المْسَتْأِجر.

 من الَوْقت اإلجارة ه. َثمن و فَةْترة

 ُمْشِكَلة الَلمن و فَرْترة من الَوْقت اإلجارة تُبّين فى جمع حكم اإلْقِتصاديّة الَشْرِعّية على ال صل

 17يكني: 051

 ِقْيمة أو ثَمن اإلجارة ُمَحّدد على أساس َوْحَدة الوقت 5

                                                           
12 Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/3217 
12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana,3222)21 
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يذكر  054لّشهر و السنة. فصل ( هي الَدِقْيقة، الّساعة، اليوم، ا5َوْحدة الَوْقت يُرْقَصد فى اآلية ) 0

 أّن:

 ا( ِبداية الوقت اإلجارة ُمَحّدد فى العقد أو أساس العادة.

 ب( ِبداية الوقت اإلجارة تُرَغّير على أساس اتّ اِقّية الجوانب.

ا فى المَبايَعة المستأجرة، ألّن موضو  العقد  بَرَيان الوقت هو الحال الذى ُمِهّم ِجدًّ

، ِسواى بَتْحِدْيد الوقت. لذالك ال يَْذكر الوقت َسيَسبَّب المسائل فى يكون غير واضح ِمْقداره

 المستقبل.

علماء حنافّية ال شروط َتْحِدْيد َعْصر األواِئل اإلجارة. اذا العقد اإلجارة الُتْذِكر عصر األوائل 

ُر تعارض مع مْ االْسِتْئَجار، فوقت يُرَتاِبع العقد هو وقت األوائل يكنى الشهر بعد العقد. وهذا األَ 

رأى علماء شاِفعّية يُربَرّين أّن تْحِدْيد عصر األواِئل العقد هو شرط واجب تذكر فى العقد. ألّن 

42ِبال يوجد التحديد سُيَسّبب غير ُوُضوح الوقت حتى موضو  اإلجارة يكون غير واضح.
 

                                                           
42Ahmad Zaini Fahmi, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik 

SewaMenyewa Stand Food Court di Kantin Putra Ma’had Sunan Ampel Al-aly. (Skripsi, Fakultas 

Syariah: Uin Malang,3212),  32 
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 الباب الثالث

 المنهج البحث

ناجحة و  امل مهم في البحث،ع, وهو 41في عملية البحثالمنهج البحرث هو الطريقة 

وهكررذا، لكي  .جود المنهج المسررررررررررررررتخرردمررة في البحررثاعتمررادا على دقررة أو عرردم و للبحررث  أم ال

د عن األحكام التي ال تحي، يعطي الباحث األولوية للمنهج يسرررررررررتوفي هذا البحث المعايير العلمية

 أما طريقة البحث التي استخمنا في كتابة هذا البحث ما يلي: القائمة.

 أنواع البحث .أ

ها تدعم و ،أنوا  هذا البحث بالحكم التجريبي أو يسرررررررررررررمى أيضرررررررررررررا باحكم الميداني  

أيضررررررررررررا مكتبات البحوث الرامية إلى جمع البيانات، على سرررررررررررربيل الملالر الكتب والمالحظات 

يهدل تحقيق   والمسررررررررتندات والمجالت والمقاالت والمراجع األخرى ذات الصررررررررلة بالبيانات.

 بين كاتباألغنية بنظام الدفع "فلت فاي"  اسرررررتعمال المعاهدة في إذن مراجعةهذا البحث إلى 

بشررررررررأن حقوق  0256سررررررررنة 02دراسررررررررة المنظرر عن القانون رقم األغاني و منتج ال نوغرام  في 

  جمع الحكم اإلقتصادية الشرعية.و  التأليف

 نهج المنهج .ب

جسيد العامة الكامنة وراء ت التركيز على المبادئاستعمال هذانهج البحث نهجا نوعيا ، ب 

أو األنماط التي يتم تحليلها من األعراض االجتماعية التي  األعراض الموجودة في حياة اإلنسان،

                                                           
41Soejono Soekamto. Metode Penelitian Hukum. Cet. 2. (Jakarta : Universitas Indonesia, 3227), 

22 
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رت ا  ا في هذه الحالة األعراض االجتماعية التي تحدث في المجتمع هو تحدث في المجتمع،

ذ المالحظات ثم تأخ الشرقية. التي حدثت في جاوةالخسائر الناجمة عن االمعاهدة بنظام فلت فى 

 .43مع دراسات الحالة التي حدثت باستخدام المبادئ التوجيهية للمقابلة

 ج. مكان البحث

مكان البحث هو مكان الذي يكون واقعا في البحث. والمكان الذي اختارته الباحلة  

باحلون موقع لاختار اهي الشركة التسجيل "عيني رقورد" دائرة نقاسيم بكاديري جاوي الشرقية، 

البا ما ت عل غ عيني رقورد سجلالشركة الالبحث ألنه في الممارسة العملية منتجي ال ونوغرام في 

 مع المبدعين األغاني.فلت فاي نظام بدفع معاهد ال

 أو المخبرات  /تقنية الشخص  أسلوبد. 

 purposiveفي هذ البحث تستحدم تقنية  أو المخبرات  /تقنية الشخص  أسلوب  

sampling  ألن رأي الباحلة الشخص أو المخبرات اإلختيار هم الناس الموجود ي علوا معاهدة

 (Aini Record)في عيني رقورد   (Flat pay)في إذن استعمال األغنية بنظام الدفع فلت فاي 

بكاديرى جاوى الشرقية وطبعا هم الناس األعرفوا عن المشاكل التي تجعل موضو  البحث 

ة الت اعل اإلجتماعيفي البحث يهدل ليعرل كيف   purposive samplingخدم للباحلة. تست

 Aini)ومنل وا األغنية في عيني رقورد  (produser fonogram) الواقع بين منتج ال نوغرام

Record)  حينما تن يذ معاهدة في إذن إستعمال األغنية  بنظام الدفع فلت فاي(Flat Pay). 

 

                                                           
43 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 3226), 32-31. 
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 مصادر البياناته. 

نات هي كل المعلومات التي تتعلق بمسائل في البحث التي تعرض وتقدم لعلمية البيا

ي كتابة هذ ات التي تنيد فالبحث حتى تكون ر في التحليل . من ذلك تحتاج الباحلة البيان

 تتألف البيانات من: ،البحث

 البيانات األساسية (1)

رة وهو األول مباشالبيانات األساسية هي البيانات األساسية التي نالها من المصدر 

وال تزال هذه البيانات تحتاج إلى مزيد . 42معاملة المجتمع، وباالنظري و بالكتابة ألول مرة 

قورد وبعض عن منتج ال نوغرام عيني ر  منذ خمسة يوم البيانات التي نلتها المخبر من التحليل.

 الكاتب األغاني معها. 

 البيانات اللانوية (3)

و  ات التي نالها من التوثيق الرسمي والكتب المتعلقة بموضالبيانات اللانوية هي البيان

في هذه البحث   46البحث ونتائج البحث السلبق ورسالة الجامعي ورسالة الماجستير والقانون.

لسنة  02 هو القانون رقمتستخدم الباحلة البيانات اللانوية من بعض قضية القانون ومنها: 

، مزيد من تجميع 500والمادة  52والمادة  54بشأن حق المنلف، أي في المادة  0256

، 021، والمادة 020، والمادة 074، والمادة 071الشريعة االقتصادية، أي في المادة 

                                                           
42 Amirudin dan Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukuk,22 
46 Amirudin dan Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 21 
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بشأن تمويل  DSN-MUI/IV/0222/27ر DSN MUI No، ثم فتوى 051والمادة 

 اإلجارة.

 البيانات اللاللية (2)

 سيرات تي توفر التوجيه والتتدعم البيانات، وهي المواد الالبيانات اللاللية هي 

للبيانات األولية ومصادر البيانات اللانوية.  البيانات اللاللة التي يستخدمها المنلف كمصدر 

 .0227مرجعي في هذه الدراسة هي القاموس القانوني الذي قدمه سودارسونو في عام 

 . طريقة جمع البياناتو

 تستخدم الباحلة الطريق التالية: 

 .المقابلة5

لمقابلة هي عملية الحصول على المعلومات من خالل طرح األسئلة مباشرة مع ا 

 لجمع البيانات األولية هي من خالل مقابلة مباشرة. الطريقة التي يستخدم الباحلة  .41المشاركين

هي نشاط سنال وجواب يقوم به الباحث من خالل تحديد موضو  المشكلة و المقابلة المنظمة بتقنية 

لى المقابلة غير المنظمة هي مقابالت تحتوي فقط عوأما ديمه وفًقا لقائمة األسئلة. الخاص به لتق

بين  تقنية المقابلة شبه الهيكلية ، وهي الجمع الذي يجب طرحه.  استخدم الباحلة مخطط للسنال

 ورد بكاديريعيني رق مقابلة مع آيني قديرية كمنتج لل ونوغرام في شركة  ةأجرى الباحل  التقنيتين.

را، ، وهم دانانغ كيمبول، راما باغاسكا عيني رقورد، وعدد من كتاب األغاني في سجل جوى الشرقية

 وريو سبلنك.

                                                           
41 W.Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 3223), 112  
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 دراسات التوثيق  -0

أدوات جمع البيانات التي تتم من خالل البيانات المكتوبة أو الصور   هي دراسات التوثيق

كل الوثائق الرسمية والكتب باستخدام محتوى التحليل. المصدر المكتوب أو الصورة هو ش

يتم هذا  و. 44والمجالت والمح وظات والوثائق الشخصية والصور المتعلقة بمشكلة البحث

ألغنية ا استعمال إذن ريات واألحكام من المعاهدةفياألسلوب للحصول على وفهم الم اهيم والنظ

  .فلت فاى نظام الدفعب

  . أسلوب تحليل البياناتز

ا هناك حاجة إلى إجراءات إلدارة البيانات وتحليلهات التي تنال فيها، إلدارة جميع البيران

تتوافق مع النهج المسرتخدم. وفًقا لألسراليب المسرتخدمة في هذه الدراسة ، فإن تقنيات تحليل 

البيانات المسرررررررررتخدمة من قبل الباحلين هي تحليل وصررررررررر ي نوعي أو غير إحصرررررررررائي أو تحليل 

 47.محتوى

هو  من ال حص )التحرير(، ال حص ً ات التي يسررتخدمها الباحلة أوالالبيان مراحل معالجة

مرحلة تحرير ومواءمة البيانات التي تم الحصررررررررول عليها من الميدان في شرررررررركل قائمة باألسررررررررئلة 

والمقرررررابالت، الغرض من هرررررذه المرحلرررررة هو تحرررررديرررررد وتقليرررررل األخطررررراء أو االختالفرررررات في 

في مواصرررررررلة التصرررررررنيف، في هذه المرحلة سررررررريتم  نياً ثم ثا  المعلومات الواردة من شررررررررح المخبر.

تجميع البيرانات التي تم الحصررررررررررررررول عليها من المقابالت والدراسررررررررررررررات التوثيقية وفقا لمتغيرات 

                                                           
44 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  31.  

47 Comy R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulannya, 

(Jakarta: Grasindo,3212), 2 
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البحرث، لرذلرك يتم اسررررررررررررررتخردام هرذه الخطوة لإلجرابة على صررررررررررررررياغة المشرررررررررررررركلة التي يحددها 

حول حقيقة  يتم منطقيا وموضررروعيافي التحقق )التحقق( ، في هذه المرحلة سررثاللاً  و الباحلون.

ما أ  42النظرية والحقيقة على أسرررراس البيانات التي تم الحصررررول عليها الباحلين في هذا المجال.

اسرررتخدام طريقة التلليث ، أي إعادة النظر في صررررحة البيانات من  بالنسررربة لهذه المرحلة الباحلة

 و البيانات ، واألسرررررررلوب. وجهات النظر المختل ة بشررررررركل جيد على أسررررررراس النظرية ، مصررررررردر

 نياتلبيرانرات المسررررررررررررررتخدمة في هذه البحث لتقتحليرل ا تقنيراتالخطوة التراليرة هي التحليرل ، و 

الوص ية النوعية ، وهي تصوير الحقائق أو البيانات أو األشياء البحلية المقدمة في شكل ش هي 

 هذه المرحلة الباحلة ، فيسررررتنتاج إلوأخيراً هو ا  69أو مكتوب من خالل ت سرررير دقيق ومنهجي.

وذلك لإلجابة على صرررررياغة المشررررراكل بإيجاع،  71سرررررول يخلصرررررون البيانات من تحليل البحث

ياسررررررة المشرررررراكل صررررررلبة وواضررررررحة. هذا االسررررررتنتاج هو ما سررررررول تلد حل االقتراح وم هوم وسرررررر

مال األغنية إسرررررررتع إذن معاهدة فينتيجة لالخسرررررررارة األغنية التي تشرررررررعر  المتعلقة بصرررررررعود كاتب

 بكاديري.(Aini Record) في سجل عيني رقورد  فلت فىظام الدفع بن

  

                                                           
42 Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

3227),112-116 
42 Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis, (Jakarta: Kompas, 3211), 62  
72 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1222),  662  
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 الباب الرابع

 مناقشة البحث

ن المعاهدة في م ونتائج تحليل اصيل التعرض لنتائج بيانات البحثت  سيعرض هذا الباب

الشريعة حكام أ قانون حق المنلف وفلت فاي في عيني رقورد عن ال نظام دفعإستعمال األغننية ب إذن

 ة :التعرض الكامل التاليو إلسالمية. ا

 نظرة عامة على موقع البحث .أ

ها قاعدة لدي شركة تعمل في الموسيقى والسينما ،الهي الشركة المحدودة " عيني رقورد" 

ار  ويقع البنيان عيني رقورد بوالية حكومة كاديرى في الش .اديري جاوة الشرقيةمنزلية في منطقة ك

. و  046647 000 225.الهاتف  46525اسيم، الرمز البريدّي  بناحية نق 10جويوبويو رقم 

وق ت و أّول قبل بكاديري بنيانه موقيع في دائرة كرسوهارجو بناحية غينيغان بوالية الحكومة نجاوي. 

 صنع في وجه سترياوان  21( رقم 0227أبريل  50) 0227-26-50تحت صك الشركة بتاريخ 

S.H  و هندراونS.H في نجاوي مع ترتيب المساهمين ايني قدارية  ينلالعد ينكاتبك

 71وسوناركو.

ن رقورد تسجيل فقط من األغاني التي هي مالشركة المحدودة " عيني  هافي بداية بنيان

ت ونمو ولكن مع تزايد الوق . الجاوية النغيمال ن اإلقليمي، ملل وايانغ، بارونغساي، كاراويتان و 

عيني رقورد بدأت  ديري،اتزداد صرامة، ومنذ تغيير المبنى في كالشركات والمنافسة بين الشركات التي 

                                                           

 (0257نوفيمبر  52عيني قدرية، مقابلة ، ) كاديري ,  71 
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اندوت من أوركسترا دبعض أنشأت أيًضا و  .الدنغدوت الموسيقىالسمرة و تسجيل الموسيقى في 

دوت، أوركسترا دروستا داندوت. باإلضافة إلى إنشاء غفي جاوة الشرقية ملل; أوركسترا ساغيتا دان

 ورنماخرى، ملل أوركسترا دانغدوت فحصرا مع أوركسترا دانغدوت األ تتعاون أيضاوهي الخاصة بها، 

 73 .دانغدوت فاالفا وأوركسترا

قها كأساس لتحقيق األهدال التي ترغب في تحقيلديها رؤية و بعلات  للقيام بأنشطتها  

."  كية وتنافسيةة ودينامييحديل ية"أن تكون شركة تسجيللشركة الرؤية في هذه اوأما   في المستقبل،

لسريع في دينامية ، بمعنى النمو ا .ة بمعنى هذه الشركة يتبع دائما التطور الحالي للعصريالحديل

بمعنى نافسية، تو  العصر الحالي ، والشركة قادرة على التحرك بنشاط وسهل للتكيف مع التغيرات.

ركات مع شلديها مزايا معينة بحيث يمكن أن تكون قادرة على المنافسة  عيني رقورد أن شركة

 72التسجيل األخرى.

ناعة وهي: تنمية ص ، بعلاتمن البعض شركة لديها  هذه إلدارة رؤيته ، فإن أما بأنشطة

االقتصاد اإلبداعي كشكل من أشكال المشاركة في التنمية الوطنية، وموهبة وقدرة ال نانين اإلقليميين 

 76في المنصة الوطنية، والمساهمة في أصحاب المصلحة.

علات ملل واحدة من الب هي واحدة من أكبر شركات التسجيل في جاوة الشرقية.د عيني رقور 

المواهب والقدرة من ال نانين اإلقليمية على المسرح  وهي "لتجميع شركةال ذلك التي تعمل على

                                                           

 (0257نوفيمبر  52عيني قدرية، مقابلة ، ) كاديري ,  70 
 (0257نوفيمبر  52عيني قدرية، مقابلة ، ) كاديري ,  70 
 (0257نوفيمبر  52عيني قدرية، مقابلة ، ) كاديري ,  76 
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ت استعمال األغنية بنظام فل إذن في شكل بعض الكاتب األغاني  تتعاون مع و مرارا  الوطني" 

 71فاي.

 ألنه في الممارسة العملية ينديها ال نانين الموسيقىكلمة "فلت فاي " را ما يسمع  قد ناد  

اللغة اإلنجليزية مكّون  منأصلها  "فلت فاي"كلمة  . نوغرامملل منل ي األغاني ومنتجي الكفقط،  

وأما المراد   الدفع.بمعنى   (Pay) و "فاي" شقة  بمعنى (Flat) "فلتعند ترجمتها "من فلت و فى 

نل ي م .في أول إذن لمرة واحدة الستخدام األغنيةدفع لمرة واحدة المعاهدة بنظام هي  لت فايف

 74إنشاؤهم.األغاني التي  واإلكلار األغاني إلعالنلديهم الحق  األغاني

ممارسة المعاهدة في إذن استعمال األغنية بنظام فلت فاي في الشركة السجل عيني رقورد   .ب

 كاديري

 التي تربط وتسبب عواقب قانونيةنية هو شكل من أشكال المعاهدة استعمال األغ  إذن

ها فنانو غالبا ما يمارسقومين بالمعاهدة . في هذه الحالة استعمال األغنية لكال الطرفين الذين ي

قليمي في الوطن من المستويين اإلأي منتجو ال نوغرام و منل و أغنية  الموسيقى في إندونيسيا

  والوطني. 

غنية أ باستعمال هذه األغنية عندما يريد منتجو ال ونوغرام في استعمال نيظهر اإلذ

حيث فلذلك ، ب الموسيقى. الستخدامها كمنتجات على رقعة أو االست ادة من األغنيةالمنلف 

                                                           

 (0257نوفيمبر  52عيني قدرية، مقابلة ، ) كاديري ,  71 
 (0257نوفيمبر  52عيني قدرية، مقابلة ، ) كاديري ,  74 
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أغنية المنلف أن ييستطيع إلستعمالها  وإفادة منها يحتاج المعاهدة في إذن استعمال األغنية 

 للمنلف التي منحة اإلذن الستغالل عمل من أغنية المنلف.  لعلى شكل المابالدفع، 

إذن استعمال األغنية من حصول المقابلة مع أم عين قدرية  كمنتج  في عامة ممارسة

 jual beli)بيع القطع ال نوغرام في عيني رقورد هناك توجد بعض األذونات المستخدمة وهي 

putus)،  و فبليسيغ(pubhlising) و فلت في ،(flat pay) أوال، بيع القطع وهو إذن استعمال .

األغنية حيث المنلف يسّلم حقوق اإلقتصادية وحقوق المعنوية من انشاءاألغنية الى مشتري أي 

منتج ال نوغرام . ولكن هذا النظام لم يستخدم ألّن القانون يحضرها. ثانيا  بنظام فبليسيغ وهي  

إذن  يشتمل في المعاهدة. ثاللا بنظام الرويالتي وهي إذن استعمال األغنية بحدود وقت معين التي

)أربعون نسبة مئويّة(  %62استعمال األغنية بنظام الدفع على اعتبار دوران المبيعات. في العادة 

) ستون نسبة مئوية( يدفع بعد ينال  % 42يدفع الى منلف األغنية في أول المعاهدة , و أما 

 م فلت في وهي إذن إستعمال األغنية بالدفع االموّفى كبعضنتائج دوران مبيعات. ورابعا، بنظا

  77الشروط في المعاهدة أو فى إصطالح أخر يسمى بالدفع مرة في إذن استعمال األغنية.

من ذلك أربع نظام المتوسط كلير النظام المستخدم في الشركة السجل عين رقورد هي 

 نل ي األغنية اي راما سانتوص، ريونظام فلت فاي.  بناء على حصول المقابالت من بعض الم

 سابليغ, ودانغ كيم ول  هم بّينوا بأّن اسباب أِحّبوا ذالك النظام يعني: 

 بنظام فلت فاي سأسر  لنيل ال لوس. (1

 كرويالتي  طويلة نظامها مرن، أى ليست معقدة وال تنتظر لوقت (3

                                                           

 (0257نوفيمبر  52عيني قدرية، مقابلة ، ) كاديري ,  77       
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 المتواسط منل و األغنية لم يكن لديهم اسم فى السوق (2

 الشركة السجل يريد ذلك المعاهدة بنظام فلت فاي فقط. (6

 ال تعرل النتائج الصحيحة لمعاهداة فلتال تزال أكلر من مول و األغنية ال تزال جدد  و  (1

 فاى.

ية اإلجراءة فيلزم ان نعرل عن كي  متواعنة بين الجانبين،يستطيع  ليجعل ذلك المعاهدة

الوجوب بين الجانبين ، والحّل عن لتوقيع ذلك المعاهدة، وكي ية عن الحقوق و 

 المشكالت في تن يد ذلك المعاهدة.

 (Flat Pay) فايفلت  الدفع ّية في إذن استعمال األغنية بنظاتقن (أ

وأما تن يدها، التقنّية المستخدم في إذن استعمال األغنية بنظام فلت فاي ممكن 

 فعلها بنوعان: 

أغنيتها  لتقدم اعمال يني ريكوردالشركة السجل عستأتي إلى أوال، منلف األغنية 

ألجل ان ينتاج و يساق لشركة السجل عين رقورد. ثّم شركة السجل عين رقورد سأختار 

ية التي فئة األغنذالك اعمال األغنية ، هل قد يوّفى الشروط ليجعل كمنتجات أم ال. وأّما

األغنية  كلمات( 0 جيد في السمع. تدوين األغنية وكلماتها( 5هي:  يمكن استالمها

بعد  األغاني الدينية وللمنطقة. هاأولويات( و 0ال تحيد عن المعايير الدينية والقانونية.

 اق على بعد االت. ثم سيكون هناك عقد الستخدام األغنية اجتياع مرحلة اختيار األغنية،

 منلف األغنية سيقبل بعض المال.   المعاهدة
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 Flat) تعمال األغنية بنظام الدفع فلت فاى: التقنية األول في معاهدة إذن اس5الصورة 

Pay) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قورد سإختار ذالك أعمال عين ر 
األغنية، ومنها: تدوين األغنية 

وكلمتها جيد في السمع، ال تحيد 
عن المعايير الدينية والقانونية، 

وأوليتها من األغاني الدينية 
 وللمنطقة

منلف األغنية ستأتي إلى الشركة 
السجل عيني ريكورد لتقدم 

 اعمال أغنيتها

 

 مقبول غير مقبول 

ي إذن يواقع معاهدة ف
إستعمال األغنية بنظام فلت 

 فاي

 الدفع كإذن على إستعمال األغنية

 لم يكن معاهدة

التقنية األول في معاهدة إذن استعمال األغنية بنظام الدفع فلت 
 فاى
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ثانيا ، منتج ال نوغرام يتصل بمنلف األغنية إلستخدام أغنية المنلف , إذا كان 

لبريد بعيد فذالك المعاهدة ممكن بالرسائل االمسافة بين منتج ال نوغرام و منلف األغنية 

سائل نية سأرسل رسالة المعاهدة بالر د حصل على اإلت اق منلف األغ. وبعاإلليكترونيك 

 ل. وبعد ذلك شركة السجل سأرسل  ا النقودأيضا الى شركة السج البريد اإلليكترونيك

 72الى منلف األغنية كالدفع عن استعمال األغنية.

 اىفتعمال األغنية بنظام الدفع فلت معاهدة إذن اس  فاي: التقنية األول 0الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 0202ي فبروار  7)سورابايا، ، مقابلة رييو سابلنغ  72

في معاهدة إذن استعمال األغنية بنظام الدفع فلت  التقنية الثانية
انجذب منتج ال نوغرام  فاى

 مع أغنية المنلف

نتج ال نوغرام سررررررررررررأرسررررررررررررل رسررررررررررررالة م
برررررررالرسررررررررررررررررررررائرررررررل البريرررررررد المعررررررراهررررررردة 
 اإلليكترونيك

منتج ال نوغرام يتصل بمنلف األغنية 
 أغنية المنلف ذن في إستعمالإل

ي توقيع المنلف األغنية على ات افا ف
إذن إستعمال األغنية ثم يعيد أن 

 يرسلها إلى منتج ال نوغرام
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 الحقوق والوجوب منتج الفنوغرام و مؤلف األغنيةب ( 

فيما يتعلق بتن يذ المعاهدة ، هناك الحقوق و الوجوب اإلنشاء  ويجب الوفاء بين 

 حقوق و وجوب التي تشمل فيمنلف األغنية ومنتج ال نوغرام شركة السجل عين رقورد. 

ومنتج  لى أساس حسن نية كل من منلف األغنيةتن ذ عيجب أن تكتمل و المعاهدة 

اما الحقوق و  .المن عة دون المساس بأي من الطرفين ةمتبادل ال ونوغرام. بهدل إنشاء معاهدة

 و الوجوب بينهما سأبين مايلي:

 حقوق و وجوب المنتج الفنوغرام (0

و  يمنتج فنوغرام لديه الحق كصاحب العمل  األغنية الوحيد أى المنتج تسجيل ال يد .أ

 كليب األغاني.

منتج ل المطرب، والمنلف، و موسيقي، ومساعد المغّنى ، ومساعد األخر معّين .ب

 فونوجرام.

لى ا النقودا منتج ال نوغرام سأرسل
منلف األغنية كالدفع عن استعمال 

 األغنية
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لتسجيل و / أو إنشاء سجالت األغنية كملل مكان المسائل المتعلقة بتن يذ أنشطة ا .ج

 مرسم السجل  وجدول تن يدها معّين لمنتج ال نوغرام.

لّية البالد السجل اى ال يدييو كليب اّما في داخمنتج ال نوغرام يستطيع أن تسويق نتاج  .د

 التواصل مع الجمهور CD/VCD/DVD2] بأشكال مختل ةأو خارجّية البالد 

 (ومسارات صوت ال يلم، وغيرها المزامنة )اإلعالنات،)يوتوب، ر ب ت, وغيرها( / 

 . ]() س وت ى، أمزون ، صافينغ، ايتونيس ستور الخو/أو الوسائط المتعددة الرقمية 

 ألغنية.شركة الموع  لتوعيع عمل امع منتج ال نوغرام يستطيع أن تتعاون  .ه

 طرال ثاللة/ شركاء تجاريين للمنتجمنتج ال نوغرام يستطيع أن يعطي اإلذن أل .و

 متأصلة فيه.إلستخدام فيديو الكليب  مع حق التأليف و حّق المتعّلق 

توعيع و  على أعمال سجل األغنيةمنتج ال نوغرام يستطيع  أن أداء األنشطة الترويجية  .ز

 األغنية بوضوح ، واسم منلف األغنيةعنوان  مع االلتزام كتاب أعمال تسجيل األغنية

 .لألغنية ها وكذلك صاحب حقوق التأليفوكلمات

منتج ال نوغرام مستعّد لدفع المصرول إذن إستعمال األغنية بنظام فلت فاي ) بدون  .ح

)مليون مائتين وخمسين روبية  510121222  (حسابات النسبة المئوية وضيق الوقت

  .في وقت توقيع هذا المعاهدة بالموّفىألف روبية( ودفعت 

 ( حقوق و وجوب مؤلف األغنية 8

يد لألغنية التي تجعل موضو  الوحالتأليف حقوق  منلف األغنية هي صاحب .أ

 .المعاهدة
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ى طرل ليب المنلف األغنية لن يستطيع أن يعطى اإلذن إلستخدام ال يدييو الك .ب

 ثاللة )أو طرل أخر( مع حقوق التأليف وحقوق المتعلق المتنصل فيه.

 علن أن الموضو  من المعاهدةويأعمال األغنية  كامل عن أصالةمنلف األغنية مسنول   .ج

 ولس ضمان الطرل اللانيبحيث الطرل األول ي ليس موضع نزا  مع أطرال أخرى،

 ية ألي طرل.خالية من أي مسنولية جنائية و / أو مدن

من بيان حقوق و وجوب ألّي الطرل، ينشاء الت اهم بين الطرفين الذي تجعل 

 وهي: ،فلت فاي نظام ون العواقب القانونية للمعاهدة بيعرفالمعيار بأّن الطرفين 

قّرر طرل األول )منلف األغنية( بأنها يعرل ويعطى اإلذن إلنتاج السجل ال يديو   -1

)منتج ال نوغرام( مخصص لالستخدام التجاري فقط   كليب األغنية من طرل اللاني

 CD/VCD/DVD2كليب اّما في داخلّية البالد أو خارجّية البالد بأشكال مختل ة ]

التواصل مع الجمهور )يوتوب، ر ب ت, وغيرها( / المزامنة )اإلعالنات، ومسارات 

افينغ، ، ص صوت ال يلم، وغيرها( و/أو الوسائط المتعددة الرقمية ) س وت ى، أمزون

 ايتونيس ستور الخ(. 

 طرل األول )منلف األغنية( و طرل اللاني )منتج ال نوغرام( ات قان بأّن: -3

طرل األول هو صاحب حقوق التأليف الواحد على األغنية التي تجعل موضو   .أ

المعاهدة في نتائج السجل المحصول ، وطرل اللاني هو صاحب حقوق التأليف 

السجل ال يديوا الكليب األغنية من موضع المعاهدة  المعّلق الواحد على منتاج

 المحصولة.
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طرل اللاني يستطيع أن يعطي إلستخدام طرل اللالث مع حقوق التأليف وحقوق  .ب

 المعلق المتنصل فيه.

طرل األول وطرل اللاني ات اقان لتحارم و لتعاضد حقوق المعنوية وحقوق  .ج

 اإلقتصادية بين كل الطرفين.

و  علن أن الموضويأعمال األغنية  كامل عن أصالةنّها مسنول على  طرل األول يقرر بأ .د

 ضمان الطرلبحيث الطرل األول ي ليس موضع نزا  مع أطرال أخرى، من المعاهدة

 خالية من أي مسنولية جنائية و / أو مدنية ألي طرل. سول اللاني

قانونية كدليل ة الكل الطرفان يقرران ات اقا بأّن كتاب المعاهدة التي توقيعان لديها ّقو  .ه

على دفع صحة أن الحقوق االقتصادية لطرل األول موّفى و قد دفعت الى طرل 

 72اللاني.

من البيانات الحقوق و الوجوب بين منتج ال نوغرام ومنلف األغنية المذكورة يستطيع 

أن نعرل بأّن في الحقيقة ليس قيد الوقت في تلك المعاهدة. ثم, كيف معاهدة في إذن 

األغنية بنظام فلت فاي التي ليس يذكر قيد الوقت  هل تلك المعاهدة جواع  التالي  إستعمال

 الباحلة سأبين تلك الشكلة: 

                                                           

مقتط ة من المخطوطة عن المعاهدة في إذن اسررررررررتعمال األغنية بنظام فلت فاي في الشررررررررركة السررررررررجل عين رقورد كاديري 77 
  0252ماريس  25جاوة الشرقية ،في تاريخ 
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بشأن حقوق  8102سنة  82ج. إذن استعمال األغنية بنظام فلت فاي في تحليل قانون رقم 

 التأليف

ة، يلصاحب عمل األغن حق المنلف هو حق احتكاري أو حق حصريحقوق التأليف هو 

له الحق في االست ادة شخصيا من القيمة االقتصادية أو القيمة  مالك حقوق التأليف بمعنى أن أيّ 

لى ع قيمة االقتصادية للخلق دون النيلال يحق ألي شخص استخدام ال التجارية لإلنشاء الناتج.

ا ملذلك ، فمن الضروري إذن من خالق أي شخص ليس له الحق في الخلق عند موافقة المالك.

 يريد استغالل الخلق.

عن القانون  54معّلق بنيل اإلذن على قيمة اقتصادية، في هذه الحالة قد نظّم في فصل 

 بحقوق التأليف بّين بأّن: 0256سنة  02

"حقوق التأليف يستطيع أن تحّول أو تحول، اّما كلّيا أو جزئّيا ألّن: وارث، هبة، وقف، 

وأما مقصود من    22 "وفقا ألحكام القانونية. أخر يبّرر بهوصّية، المعاهدة المكتوبة، أو أسباب 

 تحّول أو تحول مخصوص لحقوق اإلقتصادية وأما حقوق المعنويّة يبقى للمنلف األغنية.كلمة 

براجع ذالك ال صل يحّول حقوق التأليف ممكن فعله بالمعاهدة المكتوبة. أساسا شكل 

المعاهدة المكتوبة و المعاهدة الش وّي. المعاهدة من المعاهدة ممكن فعله من طريق النوعين، وهو 

المكتوبة هي المعاهدة ي عل بين الطرفين في شكل مكتوبة. وأما المعاهدة الش وّي هي المعاهدة 

                                                           

  22فصل 54 من قانون حقوق التأليف 
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ى نقل عل معاهدةومن أمللة ال 25ي عل بين الطرفين في شكل ش وّي اكت ى باإلت اق بين الطرفين( 

عمال المعاهدة في إذن است من خالل وهو لشكل الكتابيفي هذا ا الحقوق االقتصادية للمنل ين

 األغنية بنظام فلت فاي.

معاهدة بنظام فلت فاي هي معاهدة بنظام الدفع واحدة مرة في أول المعاهدة في إذن 

ي فاستعمال األغنية.لذالك ، فى تلك المعاهدة منلف األغنية ينال قيمة اإلقتصادية واحدة مرة  

 0256سنة  02في قانون  52قط. هذا ال كرة يشابّه ب كرة عن ال صل فالبداية من االت اق 

 بشأن حقوق التأليف ، وبيان ذلك ال صل يعني :

"إنشاء الكتب و/ أو جميع الكتابات األخرى واألغاني و / أو الموسيقى مع أو 

و / أو نقل غير موقوت ، يعود حق المنلف إلى  معاهدة بيع القطعبدون نص نقل في 

)خمسة وعشرين(  01فترة  مّدة إلى في الوقت الذي يصل فيه المعاهدة بلغ لق الخا

 20سنة".

 هو االت اق الذي يجب علىبيع القطع وضح أن معنى في بّين ذلك ال صل 

 المشتري بحيث يتحول الحق االقتصادي موّفى الخالق تسليم الخلق من خالل دفع

معاهدة  عةبعباراته الرائ االت اق. النتهاء مدةفترة   دونبفي خلق تماما إلى المشتري 

  sold flat)(.22بصلد فلت يسمى  في بيع القطع

                                                           
21 Salim HS. dkk, Peracangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), (Jakarta: 

Sinar Grafika, 3212), 14 

 بشان حقوق التأليف 0256سنة  02من قانون رقم  52فصل 23 

22 Erna Tri Rusmala Ratnawati, “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem 

Jual Putus” jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum Widya Pranata Hukum, 3212. vol.1 no. 3,112 
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في قانون حقوق  52عن ال صل   sold flat) )واستنادا في معنى معاهدة بصلد فلت 

 ذلك المعاهدة مع معاهدة في إذن استعمال األغنية بنظام فلت عناصر للتشابه بينالتأليف، هناك 

ف حقوق الحصرية للمنل وتتألف. حيث نقل الحقوق الحصريةألول من : ا بعض الحاالتفاي 

ية فقط، حقوق اإلقتصاد ومن الحقوق التي يمكن تحويلها هي االقتصادية والحقوق المعنوية،من 

عن  1من المادة  0وهذا هو ما ورد في ال قرة وأما حقوق المعنوية بقي على ن س خالق. 

 أليف، بّين:بشأن حقوق الت 0256سنة   02القانون

على قيد الحياة،  تحويل ما دام المنل ونغير  5في ال قرة كما تقّدم "الحقوق المعنوية  

اة كام التشريع بعد وفأو أسباب أخرى وفقاألح بالوصّيةيمكن نقل  اداء ذلك الحقوق  ولكن

   26".المول ون

صلد فلت  و من بيان ذلك ال صل م هوم بأن  ال كرة تشتمل في المعاهدة بنظام فلت فاي

يملك المساوة في تحّول حقوق اإلقتصاديّة فقط على عمل األغنية. فلذا  غير صاحب حقوق 

 التأليف لديها تملك بعض من حقوق الحصرية أى حقوق اإلقتصادي.

 دة للقيمة االقتصادية على الخلق. في معاهدة بنظام فلتثانياً، على أساس القبول لمرة واح

نوغرام لمنلف منتج ال و  كامل لإلذن أغنية لمرة واحدة في بداية االت اق منللدفع الاللزوم هناك فى 

وكذالك  في ال كرة بيع القطع ، بهذا دفع كامل قصد للدفع على قيمة اإلقتصاديّة من  .األغنية

ائع إلى قد شراؤها من البعمل خلق األغنية التي تدفع بمرّة واحدة كالعالمة بأن عمل خلق األغنية 

                                                           
 بشأن حقوق التأليف  0256سنة  02عن القانون رقم  0في أية  1فصل 26
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ية من الحق االقتصادي لعمل أغن حولت بعض الحقوق الحصرية للمبّدعينبمعنى تالمشتري 

 الخالق.

ولكن باألسف، هذا الدفع لمرة واحدة ليس  لها الرويالتي إذا كان ذلك الخالق عندما 

الذين   ينكلير من المنلأحيانا  . لهذا العامل الترخيص التجاري بالتكّرر  كالتشبيه في معاهدة

ى وتستند هذه الحجة إلسرون، ألن في هذه المعاهدة لم يوّفى عنصور العدالة. الخا يشعرون 

 الكاتبة مع بعض منل و األغنية، كمقال راما سانطوس: مقابلة  استنتاج

"في رأيي، كلير من معاهدة فلت فاي يخسرو المنل ون ، لست فقط ولكن 

ن استعمال األغنية ، ألن لمرة واحدة في إذ ،  ون كذالكسول يشعر المول ون األخرون 

 منلفذلك العمل األغنية وعندما أغنية التضاعف مرارا وتكرارا منتج ال نوغرام يستطيع أن 

ه، . إذا نظر من عنصر عادلتالخالق لن تحصل على دوران األغنية التي تزدهرف مزدهرة 

وغرام نفي رأيي لم عادل. الم روض إذا كانت األغنية المنلف مزدهرة ، يجب على منتاج ال 

 21األغنية". ير عدد من دوران اإليرادات لمنلفأيضا توف

 وكذالك أيضا على قال داننغ كيم ول: 

"معاهدة فلت فاي كلير من عواقبها يخسرو المنل ون, ألن إذا كانت تلك األغنية  

مزدهرة منلف األغنية ليس ينال قيمة من بيع األغنية المزدهرة، ولكن منل و األغنية صمتون 

                                                           
 (. 0252نوفيمبر  52) كاديرى ، مقابلة ، راما سانطوص 21
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ألنهم لم يتمكنوا من المطالبة بالتعويض ، ألنه في بداية االت اق قد ات قوا معاهدة فقط، 

 24بذلك نظام ".

 ولكن ذالك الحجة إختالل بنظر رييو سابلينغ، و رأيه:

"إذا كان يشعر الخسر حقا ألّي منل و األغنية مني بكذا. ألن إذا كانت أغانى 

 ة هذا إذا كنا ضيقي األفق مختلتي. ولكن المنل ون مزدهرة في السوق، لن ننال الرويال

دام في هذه اللحظة التسمية يريد استخ ، فالعدالة تعتمد إذا كنا ن كر على نطاق واسع.

 أغنيتنا، ونحن نت ق ثم التوقيع على الرسالة ثم نحصل على المال في رأيي هو عادلة.

ألنهم لن  ي السوق ،رة فال كر "أنهم سيخسرون إذا كانت األغنية مزده باستلناء المنل ون

ي إذن معاهدة فاألفق فقط ولكن من بداية  من هنا هم ضيقناه...  ".يكسبوا الرويالتي

كما  هو في هذه المسألة ثم ما  ون كيف عواقب المعاهدة.يعرفاستعمال األغنية هم 

ة غنيألإذا كانت احقا  تكاليف إنتاج األغاني وغيرها،و أيضا هل ي كرون  وافق منذ بداية

  27تسمية الموسيقى خسارة. "مزدهرة، وإال 

من حصول المقابالت ، الباحلة انتاج بأن خسيرة من عواقب ذلك المعاهدة بوصف 

مكن يتكبدان خسارة في حالة ال ين الطرفان في معاهدة بنظام فلت فاي وقد يكو ذاتّية، 

من  هو ست ادةباال شعرفي هذه الحالة الذي ي إذا كان تسويق األغنية مزدهراً قبلها.  الت كير

رام ، ولم كسب منتج ال نوغ  في كلها يدخلمنتج ال ونوغرام ، ألن نتائج تسويق األغنية  

                                                           

 (0202فبرواري  50ماالنج ) مقابلة داننغ كيم ول ،86 
 ( 0202فبرير  7) سورابايا،  ، مقابلة،  رييو سابلينغ27 
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نتج ولكن بالعكس، منتاج األغنية التي تسويق م على قيمة تسويق األغنية. يحصل المنلف

ّتكلي ة لال نوغرام ليس مزدهرة في هذه الحالة فمنتج ال نوغرام خاسر، ألن قبلها هو يخرج ا

 لمنتاج األغنية. ولكن ذلك األغنية ليس مزدهرة.

 فترة من الوقت، في في محتويات المعاهدة بنظام فلت فايحيث العنصور اللاللة وهي من 

نهاية ال ترة من مدة المعاهدة. قصد بدون فترة من الوقت  وهي بأّن المعاهدة  ال يذكرأو صلد فلت 

 لى اعمل األغنية ليس محدود متى سول نهاية المعاهدة.في تحويل فائدة من قيمة التجاري ع

 لمكتوب ويجب ملنه في معاهدة إذن استعمالال ونوغرام ا من التزام منتجويعرل ذلك العلور  22

 ، أير األغنية

" على منحة اذن في استعمال األغنية منتج ال نوغرام مستعّد لدفع صرول األغنية   

روبية  510121222  (الوقت نسبة المئوية وفترة منبنظام فلت فاي ) بدون حسابات ال

  22.دة"في وقت توقيع هذا المعاه بالموّفى)مليون مائتين وخمسين ألف روبية( ودفعت 

وكذالك أيضا من حصول بّين أم عين قدرية كمنتج ال نوغرام في الشركة السجل   

 عين رقورد:

                                                           
22 Erna Tri Rusmala Ratnawati, “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem 

Jual Putus” :Kajian Dan Penelitian Hukum Widya Pranata Hukum, . vol.1 no  (3212): 3,142 

 خطاب في رسالة إذن استعما األغنية بنظام فلت في 89 
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صادية مال قيمة اإلقت"فترة من الوقت في معاهدة بنظام فلت فاي على استع 

من األغنية ليس فترة من الوقت المعّين ، في عادة إذا كان منتج ال نوغرام يريد أن 

   22تغتية األغنية فسول ي عل معاهدة في إذن إستعمال األغنية الجديدة."

 ال يستنتج بأن في معاهدة بنظام فلت فاي  من التعرض المذكور أعاله، يمكن أن  

على أساس هذالعامل أيضا يسّبب منل و األغنية يشعرون خاسر  ،يوجد حد عمني واضح

ومتى ذلك حقوق اإلقتصادية سيعود  متى سول نهاية المعاهدة وضوح ب وال يوجد مألنه

بشان خقوق التأليف  0256سنة  02قانون رقم  52إلى المنلف األغنية. ولكن في فصل 

قيد الوقت سيعود إلى صاحب  قد قّيد بأن تحّول حقوق اإلقتصادية مع معاهدة بدون

سنة. وأما مقالة  01حقوق األصل أى خالق حين قد وصل قيد الوقت في المعاهدة مادم 

 في ذالك ال صل أي: 

"إنشاء الكتب و/ أو جميع الكتابات األخرى واألغاني و / أو الموسيقى مع أو 

ف إلى لمنلو / أو نقل غير موقوت ، يعود حق ا معاهدة بيع القطعبدون نص نقل في 

)خمسة وعشرين(  01فترة  مّدة إلى لق في الوقت الذي يصل فيه المعاهدة بلغ الخا

 21سنة".

يستنسد على ذلك ال صل حقوق اإلقتصادية للمنلف في معاهدة بنظام فلت فاي 

سنة، عندما هذا  01سيعود إلى صاحب األصل حقوق التأليف إذا بلغ مدة المعاهدة مادم 

                                                           

  (0257نوفيمبير  52) كاديري،، مقابلة ، رييو سابلينغ 72 

 بشأن حقوق التأليف  0256سنة  52عن القانون رقم  25فصل  75
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تطيع أن يقّدم أو يطلب بعوض الى صاحب حقوق المتعلقة عن قرار يخالف، منلف يس

  23.المحكمة التجاريةعواقب حقوق اإلقتصاديّة من ذالك المعاهدة من خالل 

من حصول المقابالت مع بعض منل و األغنية في الحقيقة كلير منهم ال يعرفون 

)خمسة   01  عن قّيد المعاهدة التي لم يذكر قيد الوقت سول إنتهى إذا كان مّر بلغ

وعشرون( سنة من بداية المعاهدة.  هم رأيون بأّن المعاهدة التي فعلهم بنظام فلت فاي 

ستحّول دائما حقوق إقتصادية هم الى منتج ال نوغرام. هذا الرأي خطأ ، ألّن في قانون أي 

بشان حقوق التأليف قد ينهي ذلك المعاهدة. حقوق  0256سنة  02من قانون رقم 

هي من حقوق الحصرية التي تملك المنلف. وأما قانون قد يعطي حّد للمعاهدة اإلقتصادية 

 بدون قيد الوقت أو في اطالحا أخر يسّمى بصلد فلت أو فلت فاي. 

 ةجمع الحكم اإلقتصادييل في تحل (Flat Pay)  ذن استعمال األغنية بنظام فلت فاإ. د

 .الشرعية

معاهدة على إذن إستعمال األغنية التي ينديها للجمع الحكم اإلقتصادية الشرعية النظرة 

منتج ال ونوغرام مع منلف األغنية هي فعل في شريعة اإلسالم التي يرّتب في نظرية ال قه المعاملة 

في فصل اإلجارة )اإليجار(. على الرأي الجاعيري "اإلجارة هي عقد على فائدة في قيمة معّين 

                                                           
 بشأن حقوق التأليف 0256سنة  52عن القانون رقم  74فصل 70
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عحيلي عملّية اإلجارة متساو بالبيع، ولكن في فكرة  وأما في رأي وهبة  70و قيد الوقت معّين.

 اإلجارة حقوق الملكية قيد بقيد الوقت.

من ذالك التعريف نعرل بأّن قصد بإلجارة هي اإلست ادة للمستأجرة، في هذه الحالة 

فالمنجر يلزم  قد استمرت مستأجرة ليس تنقيص ، التي تحويلها فائدة من المستأجرة ، إذا عقد

ملزماً بإعطاء  لمستأجرفا المستأَجرة الى المستأِجر ،  وبتسليمه فوائد المستأجرة ، أن ي ّوض 

 000( اآليات 0الباقرة ) القرأن الكريم  في سورة في كما نصإنها  ) أجرة( .  المال لإليجار

لَ بسم الله الرخمن الرحيم  اَح َع َن اَل ُج ْم َف دَُك ْواَل وا َأ ُع ْرِض تَر ْس ْن َت تْم َأ َرْد ْن َأ ا يْ َوِإ َذ ْم ِإ ُك

عملوَن بصير   للََّه بما َت نَّ ا وا َأ لُم قوا اللََّه َواْع ۗ َواّت ُروِل  يتْم بالمْع ا آَت ْم َم ُت لَّْم .. . َس

 األية

ن اب صلى الله عليه وسلم عن رواية  حديث النبيوكذلك أيضا من 

ثَرَنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد الدِّمَ : رضى الله عنه معجة من ابن عمر ثَرَنا شْ َحدَّ ِقيُّ قَاَل: َحدَّ

ثَرَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْيِد ْبِن َأْسَلَم، عَ  ْن أَبِيِه، َعْن َوْهُب ْبُن َسِعيِد ْبِن َعِطيََّة السَُّلِميُّ قَاَل: َحدَّ

ا اأْلَِجيَر َأْجرَُه، قَرْبَل َأْن أَْعطُو »َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 76«َيِجفَّ َعَرقُهُ 

                                                           
22 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslimin, (Beirut: Darul Fikri, 3221), 132 

26 Ibnu Majah Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qozuni, Sunan Ibn Majah, (Daru Ihya’ 

Al-Kutub Al ‘Arabiyah) h.317 (Al-Maktabah Asy-Syamila versi 2641) 
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من ذلك الحّجتين بإشارة جواع اإلجارة ، على شرط بعواض أى أجرة أو الدفع 

 ااّلئق بعد العقد إلست ادة المستأجرة. 

من حصول المقابلة مع منتج ال نوغرام عين رقورد و بعض المنل و 

 يد الباحلة سول تحليل البيانات من تناألغنية في الشركة السجل عين رقورد ، 

المعاهدة في إذن إستعمال األغنية بنظام فلت فاي عن أحكام الشريعة 

 اإلسالمية ، أي من باب اإلجارة التي تجعل أساس فى المجتمع عند المعاملة.

في ممارسة اإلجارة أو إذن إستعمال األغنية في الشركة السجل عين رقورد  

 و إذا كان الشكل ويمكن معرفتها الشريعة اإلسالمية، أحكام فييجب موافق 

ت وغيرها  األركان و الشروط قفي معاملة تأجير هذه األغنية الملّب مع نظرية  موّف

 اإلجارة، بما في ذلك ما يلير

 ينظر بجانب أركان اإلجارة .0

ن بأن أركان  (KHES) ةالشرعي يةاالقتصادجمع الحكم  071في فصل  بّي

)أوال( الطرافان في العقد أي منجر ومستأجر )ثانيا(  اإلجارة ثالثة وهي

 مستأجرة )ثاللا( صيغة العقد أو صغة اإلجارة. 

ينظر بجانب المعاهدة في إذن إستعمال األغنية بنظام فلت فاي قد 

 ةالشرعي يةاالقتصادعن جمع الحكم  071موافق بأركان اإلجارة في فصل 

ألغنية كمنجر و منتج ال نوغرام  وهي )أوال( الطرافان في العقد أي منلف ا
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كمستأجر.  )ثانيا( مستأجرة أي في هذه الخالة إفادة من العمل األغنية 

في هذه الحالة اإلت اق المكتوبة   للمنلف )ثاللا( صيغة العقد أو صغة اإلجارة

 .  (Flat Pay) في معاهدة إذن استعمال األغنية بنظام فلت فاى

 اإلجارة صيغة جانببينظر  -8

، عقد  جمع الكم اإلقتصادية الشرعيةعن  074في فصل  يغتهاصعلى 

ة و الكتابة أو اإلشارة . عقد في 21اإلجارة ممكن فعلها في شكل الش وّي

إيجار األغنية التي فعل منتج ال نوغرام و منلف األغنية في شركة السجل عين 

 Flat). رقورد استعمال عقد الكتابة التي تشتمل في معاهدة بنظام فلت فاي

Pay)  إذا الطرافان قد إت اقان و توقعان في خطة المعاهدة فلذلك إنشاء

 العقد وعواقب حكمه في ذلك وقت مباشرة.

ينظر بجانب تن يدها، التقنية في معاهدة إذن استعمال األغنية بنظام 

فلت فاى ممكن فعله بنوعين، أي من خالل مباشرة وغير مباشرة.  في 

قان في فصل  التي  ةالشرعي يةاالقتصادعن جمع الحكم  020تن يدهما موّف

ن بأن:   ""عقد اإلجارة يمكن فعله باالوجه والمسافة.بّي

من جانب تحّول حقوق الحصرية للمنلف في إذن إستعمال األغنية بين 

منتج ال نوغرام و منلف األغنية  في الشركة السجل عين رقورد، الحقوق 

من األغنية وأما حقوق الملكية  التحّول هي حقوق اإلقتصادية فقط أي فائدة

                                                           
21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana,3222),.27. 
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 DSN MUI" ب توىو األغنية أو حقوق المعنوية بقي على بن س المنلف. 

NO: 113/DSN MUI/IX/3217 عن البيان  عن عقد اإلجارة" ، شكل اإلجارة الموافق

أي عقد اإلجارة على إست ادة المستأجرة   "،هو من شكل "اإليجارة التشغيلّيةو  المذكور

. وحكم استخدام عقد من 74للمستأجرل حقوق الملكية على مستأجرة بدون عهد تحو 

 اإليجارة التشغيلّية جواع لتطبيق استنادا بذلك ال توى.

من بيانات األعلى نعرل بأّن تن يد العقد التي فعل منتج ال نوغرام و منلف األغنية 

 في الشركة السجل عين رقورد موفقا على ضوابط المعاهدة.

 ن اإلجارةينظر بجانب أركا .8

ن بأن  (KHES) ةالشرعي يةاالقتصادجمع الحكم  071في فصل  بّي

أركان اإلجارة ثالثة وهي )أوال( الطرافان في العقد أي منجر ومستأجر 

 )ثانيا( مستأجرة )ثاللا( صيغة العقد أو صغة اإلجارة. 

ينظر بجانب المعاهدة في إذن إستعمال األغنية بنظام فلت فاي قد 

 ةالشرعي يةاالقتصادعن جمع الحكم  071اإلجارة في فصل موافق بأركان 

وهي )أوال( الطرافان في العقد أي منلف األغنية كمنجر و منتج ال نوغرام  

كمستأجر.  )ثانيا( مستأجرة أي في هذه الخالة إفادة من العمل األغنية 

في هذه الحالة اإلت اق   للمنلف )ثاللا( صيغة العقد أو صغة اإلجارة

 .(Flat Pay) ة في معاهدة إذن استعمال األغنية بنظام فلت فاىالمكتوب

                                                           
24  Bagian ke 1 no 4 Fatwa DSN MUI NO: 113/DSN MUI/IX/3217 Tentang “Akad Ijarah” 
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، عقد  تجميع قانون االقتصاد الشرعيعن  074على شكلها في فصل 

ة و الكتابة أو اإلشارة . عقد في 27اإلجارة ممكن فعلها في شكل الش وّي

إيجار األغنية التي فعل منتج ال نوغرام و منلف األغنية في شركة السجل 

 د استعمال عقد الكتابة التي تشتمل في معاهدة بنظام فلت فايعين رقور 

.(Flat Pay)  إذا الطرافان قد إت اقان و توقعان في خطة المعاهدة فلذلك

 إنشاء العقد وعواقب حكمه في ذلك وقت مباشرة.

ينظر بجانب تن يدها، التقنية في معاهدة إذن استعمال األغنية بنظام 

أي من خالل مباشرة وغير مباشرة.  في  فلت فاى ممكن فعله بنوعين،

قان في فصل   ةالشرعي يةاالقتصادعن جمع الحكم  020تن يدهما موّف

ن بأن: "عقد اإلجارة يمكن فعله با  الوجه والمسافة.التي بّي

من بيانات األعلى نعرل بأّن تن يد العقد التي فعل منتج ال نوغرام و منلف 

 موفقا على ضوابط المعاهدة. األغنية في الشركة السجل عين رقورد 

 ينظر بجانب من شروط اإلجارة .3

في تن يد اإلجارة فيها الشروط التي يجب الوفاء عليها وهي ) األول ( يجب 

لتن يذ األفعال اإلجارة أن تكون لديهم المهارات الالعمة  على األطرال في معاهدة

 يةقتصاداالجمع الحكم  عن 025وذلك كما في محتويات ال صل  القانونية،

                                                           
27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana,3222),.27. 
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. في هذه الحالة األطرال في معاهدة إذن إستعمال األغنية بنظام ةالشرعي

ر الشروط ألّن المتساوى من  األطرال في االت اق ناضجة فلت فاى قد توّف

 . وقادرة على القيام بأعمال قانونية

)اللانية( الشروط من فائدة أغراض اإلجارة هي إختصاصي اإلفادة 

بواضح بما في ذلك في قيد الوقت اإلجارة وهذا كما  من أغراض اإلجارة يلزم

.  إذا كان تمويل اإلجارةبشأن  DSN MUI No: 22/DSN-MUI/IV/3222ب توى 

المعّين لقيد الوقت   22 فائدة التي تجعل أغراض اإلجارة غير واضح فالعقد ليس صحة.

ي عقد البيع ف راء.وعقد البيع والش ةهي نقطة أساسية كتمييز بين عقد اإليجار من اإلجارة 

مشتري لديه حق المطلق دائما إلست ادة المادة المبيع.  ولكن في عقد اإلجارة مستأجر 

لديها حق إلست ادة المستأجرة  كمعّين في قيد الوقت الموافقة بين األطرال. فلذالك 

معّين الموفقة عن قيد الوقت مهم جّدا لألطرال بهدل ليمنع إنشاء المشكلة بين المنجر 

 المستأجر.و 

األتي  07-04القّصة الواردة في كالم الله تعالى في السورة القصاص األية 

يستطيع ان تجعل األملولة المّبينة في صورة  اإلت اق عن قيد الوقت  اإلجارة : بسم الله 

َر َمِن اْسَتْأَجْرتَ الرحمن الرحيم .  ْلَقِويُّ اأْلَِميُن ا لَيسْت ِإْحَداُهَما يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُهۖ  ِإنَّ َخيرْ

 أَْتَمْمَت قَاَل ِإنِّي أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْرنَرَتيَّ َهاتَرْيِن َعَلٰى َأْن تَْأُجَرِني ثََماِنَي ِحَجٍج ۖ فَِإنْ 

                                                           
22 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,3226), 323 
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ِلَك لِ َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدَك ۖ َوَما أُرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك ۚ َسَتِجُدِني ِإْن َشاءَ اللَّهُ ِمَن الصَّا ِحيَن قَاَل ذَٰ

ۖ  َواللَُّه َعَلٰى َما نَرُقوُل وَِكي َنَك ۖ أَيََّما اأْلََجَلْيِن َقَضْيُت َفاَل ُعْدَواَن َعَليَّ  ". األيةل  بَرْيِني َوبَريرْ

قال الشيراعي الشافعي :" عقد اإلجارة يجوع إلست ادة السلع المبين قدره. وهذا ألن 
 ألجرة )أو اإلست ادة المبيع(، ولكن عقد البيع ليس صحيحالحقيقة من اإلجارة هي عقد البيع 

إال  قدر المبيع واضح. وكذلك أيضا  قي عقد اإلجارة. ولنعرل قدر أو إست ادة المستأجرة 
ممكن فعلها بمعّين شكل العمل  أو مّدة استخدام السلع. إذا كان أجرة يمكن قدرها مباشرة،  

يق، وركوب مطية إلى مكان، ثم تحديد قدر الخدمة كملل أجرة من خياطة المالبس، وبيع الرق
ذالك  77أو استخدام السلع يمكن تحقيقها من خالل الموافقة على شكل من المعاهدة"

ْيِه َوَسلََّم نَرَهى َعْن َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعلَ الرأي موافق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 
  522بَرْيِع اْلَغَرر.

التي تنص  051األحكام اإلقتصادي اإلسالمي ب ترة اإلجارة في مادة على مجموعة 

على بيان ذلك في   121".بحسب وحدة الوقت معّين اإلجارةقيمة أو  ثمن  على ما يلي: "

يلزم بوحدة الوقت.في ذلك الحالة القيد الوقت ي يد لتباعد عن  اإلجارةقيمة أو  ثمن 

ارة مباشرة. وحدة الوقت القصد في ذلك المادة اإلختالل بين الطرفين في مّدة  عقد اإلج

يعني دقيق، وساعة، ويوم، وشهر، وسنة. ولكن في تن يد إذن إستعمال األغنية أو اإليجار 

األغنية التي فعل المنلف و منتج ال نوغرام  في الشركة السجل عين رقورد ليس واضح في قيد 

 الوقت على إست ادة عمل األغنية.

                                                           
22 Assyairozi, al-Muhadzdzab (Al- Maktabah Asysyamilah),21-224 
122 Hadis Shahih riwayat abi Hurairah, dalam kitab karangan Syekh Muhammad Shaleh Munjad 

yang berjudul “Al-Qismu AL-Arabi’ Al Mauqi’, Juz 1 ,7227 (Al- Maktabah-Asy-syamila). 
121 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 3222), 21  
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اى ليس فلت فنظام مكننا أن نعرل أنه في معاهدة إذن األغنية بعاله يمن التعرض أ

ا ليس بقيد الوقت في عقد اإلجارة متساوى. المعاهدة د الوقت حتى تنتهيهناك وضوح قي

لشريعة ا االقتصاديةمجموعة األحكام وفي حين أن على غير موفى للشووط أغراض اإلجارة.  

الشروط في الهيئة موجوداً، فإن العقد باطل". يُ سَّر "إذا لم يكن أحد   021في المادة 

بشأن   DSN MUI No: 22/DSN-MUI/IV/3222ال توى  وذلك وفقًا للشرح الوارد في

وإيجار أو  السلع ت ادة: فيما يتعلق باستمويل اإلجارة عن تعيين في أغراض اإلجارة وهي

ذكر مواص ات يجب ها : أحدمن شروط اإلجارة الصحيحة  . فائدة  الخدمة و األجرة

واص ات مع مبما في ذلك عن قّيد الوقت. وممكن أيضا نعرفها بوضوح، عن اإلجارة ال وائد 

 غير صحيحة. إذا كان فائدة من أغراض اإلجارة غير واضحة ، فإن العقد  123 أو هوية مادية.

122 

 Berbagai Macam Transaksi dalam“قال محمد علي حسن في كتبه بالعنوان 

Islam”  أّن من الشروط الصحة عن اإلجارة أحدها : فائدة من أغراض اإلجارة يعني بين ب

: مادة أو األجرة يلزم بواضح. هذا الشرط لتباعد عن اإلختالل بين الطرفين ال علين عقد 

 من جوانب فوائد هذه المستأجرة من خالل شرح جوانب ال وائد، مقدارالوضوح اإلجارة. 

مل أو فترة وفيما يتعلق ب ترة الع ات عند استئجار الطاقة الناس.ال وائد، ونو  العمل أو المهار 

  126.يجار، ُيسلَّم إلى كل طرل يُ عل عقد اإلجارةاإل

                                                           
123 Fatwa DSN NO.22/DSN-MUI/IV/3222, Tentang Pembiayaan Ijarah. 

122 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,3226), 323 
126 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

3226), 323 
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من بيان أركان و شروط من اإلجارة اعاله ينظر بجانب أركان إجارة األغنية في 

 توى بالشركة السجل عين رقورد موفقا بلبوت على مجموعة األحكام اإلقتصادي اإلسالمى و 

DSN   MUI . مجموعة األحكام اإلقتصادي اإلسالمى في شروط اإلجارة بيراجع على ولكن

الممارسة في إذن استعمال األغنية بين المنلف األغنية ومنتج ال نوغرام ،  DSN   MUIوب توى 

 نظريّة عن شروط اإلجارة أي ليس قيد وقت فائدة من اإليجارة.لّما يوافق في  

ريعة األحكام في الشبقّدم  ضوابط األغنية  استعمال إذن هدة فييجب أن تقوم معا

. ولكن في واقعّية المعاهدة في جارة ياإلأركان والشروط من  اإلسالمية من خالل استي اء 

إذن استعمال األغنية في الشركة السجل عين رقورد ليس استي اء من أحد الشروط اإليجارة 

 ة. أي ليس قّيد الوقت ل ائدة المستأجر 

ر جواع التي ت علها غي ( على علم بأن المعاهدةبغي أن يكون المسرررررررررررررتأجر )عين رقوردوين

وأما . جارةلنظرية ال قهية في مناقشة اإليألنها لم تكن مت قة مع الشرريعة اإلسرالمية اسرتناداً إلى ا

ي ناإليجارة التي فعل منلف األغنية ومنتج ال نوغرام  عي التأثير الذي سررررررررررررريحدث مع ممارسرررررررررررررة 

 .العقد الذي عقدوهمعاهدة إلى رقورد سول عاقبة 
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لباب الخامس ا  

 اإلختتام

 النتائج -أ

جمع الحكم بحقوق التأليف وب 0256سنة  02م ِاْعَتَمد على التوضيح قانون رق

 ن رقوردفي الشركة السجل عي يفلت فا الدفع على تحليل مهاهدة بنظاماإلقتصادية الشرعية 

(Aini Record) ، هذه المناقشة هي :  يجةفإن نت 

بين منتج ال نوغرام  (Flat pay) ممارسة معاهدة في إذن استعمال األغنية بنظام فلت فاي .1

الشرقية في عادة  ىجاو (Aini Record)و منلف األغنية في الشركة السجل عين رقورد 

مباشرة ب ي علها من خالل النوعين: أوال، بمباشرة أي منتج ال نوغرام  ومنلف األغنية يلقيان

و بعد يمّر بمرحلة معينة، وافقوا ذلك المعاهدة. وثانيا، من خالل وسائل اإليليكترونية اى 

ليس وضح  (Flat pay) رسائل البريد اإللتروني. ولكن في تن يدها معاهدة بنظام فلت فاي

شعرون يمتى سينتهى ذلك وقت المعاهدة. حتى في هذه الحالة كلير من منل و األغنية 

 ليست قادرة على تحقيق عنصر العدالة بالنسبة لهم. ألن ذلك المعاهدة خاسرون

ن استعمال األغنية بحقوق التأليف، معاهدة في إذ 0256سنة  02اعتمد على قانون رقم  .3

متساويا  (Aini Record)  في الشركة السجل عين رقورد (Flat pay) فلت فاي بنظام

اهدة في بيع القطع أو صلد فلت. وهذه عن حقوق التأليف أي مع  52بال كرة في فصل 

 سنة.  01المعاهدة سينتهى بأوتوماتيك إذا بلغ قّيد الوقت معاهدة في مدة 
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معاهدة في إذن استعمال األغنية بنظام  ةالشرعي يةاالقتصادجمع الحكم اعتمد في  .2

 نفي الشركة السجل عين رقورد متساويا بال كرة عقد اإلجارة ، ولك (Flat pay) فلت فاى

د قيّ  هذه المعاهدة ليس مستوٍل من احدى الشروط في عقد اإلجارة وهي عدم إنتهاء

الوقت في تلك المعاهدة  بنظام فلت فاى، حتى عواقب حكمه عقد ذلك المعاهدة 

 باطلة أو غير صحيحة.

 التوصيات -ب

على (Flat pay)  معالجة ممارسة معاهدة في إذن استعمال األغنية بنظام فلت فاي

 التالي: تنتاج أعاله يقدم المنلف ااتوصيات علىسأساس اال

إلى طرل منتج ال نوغرام في الشركة السجل عين رقورد التي قيام المعاهدة في إذن استعمال  .1

يد المسائل المتعلقة بتن  بوضوح وينبغي أن ترّتب (Flat pay) األغنية بنظام فلت فاى

  .المعاهدةالمعاهدة، وال سيما إدراج قّيد الوقت النتهاء هذه 

 Flat) في إذن استعمال األغنية بنظام فلت فاى إلى األطرال التي قيام المعاهدة فاى .3

pay)  سينبغون أن يعرفون كي ية ممارسة ذلك المعاهدة الموّفق بأحكام الشريعة اإلسالمية

 بحيث ليس من األطرال يشعر خاسرة من عواقب ذلك المعاهدة.
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 : إرشادة المقابالت2الملحق 

Narasumber   : Aini Qodariyah 

Sebagai  : Produser Fonogram Aini Record. 

Tempat dan Tanggal  : Kediri, 12 November 3212 

Wawancara   

 

1. Asslamualaikum..Dengan Bu Aini? Perkenalkan saya Saya Salis Ainun 

Habibah Mahasiswa UIN Malang. Kemarin sudah sempat memberikan surat 

izin untuk melakukan penelitian tentang perjanjian Flat pay. Apabila tidak 

keberatan saya ingin menggali informasi dari bu Aini selaku Produser 

Fonogram  di Aini record untuk penelitian saya. Kira-Kira apakah ibu 

bersedia? 

Jawaban:Waalaikumsalam... iya mbak. Saya Aini Qodariyah selaku Produser 

Fonogram Di Aini Record. Oh iya mbak, kira-kira apa yang bisa saya bantu? 

Terimakasih Bu sebelumnya saya ucapakan. Jadi begini bu, yang ingin saya 

tanyakan;  

3. Bergerak dalam bidang apakah perusahaan Aini Record ini? 

Jawaban: Bergerak dalam bidang Lagu dan Musik  

2. Bagaimana awal pendirian Aini Record? 

Jawaban: Aini Record berdiri sejak tahun 1222 sesuai dengan surat perijinan 

pendirian. Aini Record ini berdiri  

6. Dimana letak kantor pusat Aini Record? 

Jawaban: Aini record hanya memiliki satu tempat kantor pusat yaitu di jalan 

Joyoboyo 13 Ngasem Kediri.  

1. Siapa awal mula pendiri perusahaan ini? 

Jawaban : Saya sendiri.  

4. Apa visi dan misi perusahaan? 

Jawab : Nguri-Nguri Budaya jawi. 

7. Apakah Aini Record memiliki struktur organisasi dan job description? 



 
 

 

  

2. Bagaimna kriteria karya lagu pencipta  yang memenuhi syarat untuk di 

distribusikan di Aini Record? 

Jawab : Yang menjadi acuannya; Pertama; Notasi dan lirik lagu enak di 

dengar. Kedua lirik lagu tersebut tidak menyimpang dari norma-norma 

agama dan hukum. Yang ketiga , yang di prioritaskan ialah lagu-lagu yang 

bersifat religius dan ke daerahan.  

2. Bagaimana praktik perjanjian izin pakai lagu antara pencipta lagu dengan 

produser fonogram di Aini Record? 

Jawab : Setiap perusahan mempunyai form perjanjian izin pakai lagu 

tersendiri, termasuk juga di Aini Record. Isinya tergantung kesepakatan yang 

telah disepakati anttara pencipta lagu dengan produser fonogram. 

12. Dokumen apa saja yang berkaitan dengan perjanjian izin pakai lagu antara 

pencipta lagu dengan produser fonogram di Aini Record? 

Jawab : Form perjanjian izin pakai lagu saja. 

11. Bagaimana sistem pembayaran honor pendapatan pencipta lagu oleh produser 

fonogram di Aini Record? 

Jawab : Sistem pembayarannya tergantung pada isi perjanjian yang telah 

disepakati antara pencipta lagu dengan produdser fonogram, dalam artian bisa 

flat pay, royalti dan atau pubhlising. 

13. System apa yang sering digunakan Aini Record untuk kontrak izin pakai 

lagu?] 

Jawab : Kebanyakan dari pencipta lagu meminta uang di muka ketika 

perjanjian. Sehingga kebanyakan system perjanjian flat pay lah yang dipakai. 

12. Produk apa saja yang akan di jadikan penjualan oleh Aini Record? 

Jawab : Recording, Pubhlising, Mastering, dan Distributor.  

16. Lewat apa saja pendistribusian karya lagu di Aini Record? 

Jawab : Lewat Fisik dan Digital. Kalau fisik berupa VCD, Kalau digital nanti 

akan diserahkan kepada lembaga lain namanya music aglikator. Musik 

aglikator merupakan lembaga yang mencarikan dana dalam pendistribusian 

karya lagu lewat digital dan untuk pembagiannya nanti bagi hasil dengan 

produser fonogram.  



 
 

 

  

11. Berapa nilai jual @ karya lagu di Aini Record dengan system flat pay? 

Jawab : Untuk nilai jual per karya lagu minimal 122 s/d 1 juta rupiah. Kalau 

Maksimalnya ndak terbatas  kadang untuk satu lagu  122- 212 juta  ada satu 

lagu dengan nilai 212 juta seperti lagunya Rita Sugiarto  dengan judul 

“Tersisisih” dan terus terang lagu tersebut booming dan saya mendapatkan 

keuntungan 1 milyard lebih. 

14. Berapa cetak keping VCD perbulan di Aini Record? 

Jawab : Minimal perbulan satu juta keping. 

17. Apakah pembayaran system flat pay ini sudah memenuhi unsur keadilan 

antara pencipta lagu dengan produser fonogram? 

Jawab : Tergantung sudut pandangnya. Kalau menurut saya ketika sama-

sama menerima dan sepakat ya adil. Produser bisa untung besar ketika lagu 

booming, tapi ketika lagu tidak booming produser yang rugi. 

12. Apakah selama ini terdapat pencipta lagu yang mengajukan keberatan  akibat 

dari perjanjian System flat pay ini? 

Jawab : Selama ini tidak ada yang mengajukan keberatan, tapi ketika lagu si 

pencipta booming mereka akan mengajukan beberapa pernyataan secara 

tersirat (dalam artian minta bonus) dan dalam hal ini Aini Record akan 

memberikan bonus seikhlasnya dalam artian bukan kewajiban. 

12. Bagaimana bentuk perlindungan karya lagu di Aini Record ? 

Jawab :Kalau untuk perlindungannya sendiri, rata-rata pencipta yang 

bekerja sama dengan Aini Record bukan berasal dari label lain (eklusif), 

dalam artian mereka (pencipta lagu ) tidak memiliki keterikatan kerja dengan 

label musik lain.  



 
 

 

  

Narasumber   : Rama Santos Bagaskara 

Sebagai   : Pencipta Lagu 

Tempat dan Tanggal  : Kediri, 12 November 3212 

Wawancara   

 

1. Asslamualaikum..Dengan Pak Rama Santos ? Perkenalkan saya Saya Salis 

Ainun Habibah Mahasiswa UIN Malang. Kemarin sudah sempat memberikan 

surat izin untuk melakukan penelitian tentang perjanjian Flat pay. Apabila 

tidak keberatan saya ingin menggali informasi dari Pak Rama selaku Pencipta 

Lagu di Aini record untuk penelitian saya. Kira-Kira apakah ibu bersedia? 

Jawaban:Waalaikumsalam... iya mbak. Saya Rama Santos selaku Pencipta 

Lagu Di Aini Record. Oh iya mbak, kira-kira apa yang bisa saya bantu? 

Terimakasih pak sebelumnya saya ucapakan. Jadi begini pak, yang ingin saya 

tanyakan;  

3. Sejak kapan pak Rama menjadi pencipta lagu? 

Jawaban : Saya menjadi pencipta lagu sejak 2- 6 tahunan yang lalu.  

2. Ada berapa macam lagu yang pernah bapak ciptakan?  

Jawaban : Banyak, seperti Konco Turu, Pikir Keri, Say angan Aku. 

6. Perjanjian apa saja yang pernah bapak lakukan dengan Label Music Aini 

Record dalam hal izin pakai lagu? 

Jawaban : Perjanjian satu kali izin pakai (Flat Pay). 

1. Mengapa bapak melakukan perjanjian dengan system tersebut? 

Jawaban : Karena dengan perjanjian flat pay akan lebih cepat untuk 

mendapatkan uang.  

4. Bagaimana mekanisme perjanjian tersebut? apakah ada ketentuan tertentu? 

Jawaban : Biasanya nanti pencipta akan dikasih form perjanjian yang sudah 

ada aturan-aturan tertentu dari Label Music (Perjanjian baku) lalu kita 

mengisi form tersebut dan mentandatanganinya.  

7. Kira-kira perjanjian ini akan berakhir sampai kapan pak? 

Jawaban : Perjanjian ini sifatnya satu kali izin pakai, tapi penggunaannya 

bisa berulang kali, untuk batas waktu berakhirnya gak ada. 



 
 

 

  

2. Berapa nominal yang bapak dapatkan dari produser dalam satu kali izin 

pakai lagu dengan perjanjian system flat pay? 

Jawaban : Sekitar 122 Ribu  sampai dengan 3 juta rupiah. 

2. Apa keuntungan dari perjanjian Flat Pay menurut panjenengan? 

Jawaban: Keuntungannnya lebih cepat dalam mendapatkan uang dari pada 

system royalty. 

12. Apa kelemahan dari perjanjian flat pay menurut panjenengan? 

Jawaban: Menurut saya, perjanjian ini kebanyakan merugikan pencipta  

karena hanya dengan satu kali izin pakai nanti kalau lagu pencipta booming 

maka pencipta tidak akan mendapatkan omzet dari  lagu yang booming  

tadi. Seakan-akan hak ekonomi pencipta hilang dalam satu kali 

pembayaran dalam izin pakai lagu.  

11. Apakah perjanjian flat pay ini sudah memenuhi unsur keadilan bagi 

pencipta lagu? 

Jawaban: Menurut saya ya belum, karena banyak dari pencipta lagu yang 

terugikan dari adanya perjanjian tersebut. Seharusnya ketika lagu pencipta  

booming, maka produser fonogram tentunya juga harus memberikan 

sejumlah bagian dari omzet pendapatan lagu tersebut kepada pencipta 

lagu.  

13. Apakah bapak pernah mengajukan keberatan kepada produser Aini Record 

ketika lagu bapak booming dan njenengan tidak mendapatkan bagian dari 

omzet pendapatan lagu yang booming tadi? 

Jawaban : Tidak pernah, karena pencipta tahu akibat dari perjanjian awal 

yang telah di sepakati bersama. Jadi kalau mau menuntut ya tidak ada 

dasarnya.  

12. Pak, dalam UU Hak cipta yang terbaru disebutkan bahwa pengalihan hak 

ekonomi pencipta kepada pemegang hak cipta akan kembali beralih ke 

tangan pencipta jika sudah mencapai masa perjanjian selama 31 tahun? 

Menurut bapak  dengan adanya aturan tersebut apakah perjanjian flat pay 

dengan aturan batasan izin pakai selama 31 tahun sudah bisa dikatakan 

memenuhi unsur keadilan? 



 
 

 

  

Jawaban: Kalau menurut saya itu terlalu lama, harusnya batasannya 

mungkin kurang lebih dalam jangka waktu sampai 12 tahun, karena kalau 

31 tahun itu terlalu kelamaan.   



 
 

 

  

Narasumber   : Rio Sablenk 

Sebagai   : Pencipta Lagu 

Tempat dan Tanggal  : 1 Februari 3232 

 

1. Asslamualaikum..Dengan Pak Rio Sablenk ? Perkenalkan saya Saya Salis 

Ainun Habibah Mahasiswa UIN Malang. Kemarin sudah sempat 

memberikan surat izin untuk melakukan penelitian tentang perjanjian Flat 

pay. Apabila tidak keberatan saya ingin menggali informasi dari Pak Rama 

selaku Pencipta Lagu di Aini record untuk penelitian saya. Kira-Kira apakah 

ibu bersedia? 

Jawaban:Waalaikumsalam... iya mbak. Saya Rama Santos selaku Pencipta 

Lagu Di Aini Record. Oh iya mbak, kira-kira apa yang bisa saya bantu? 

Terimakasih pak sebelumnya saya ucapakan. Jadi begini pak, yang ingin 

saya tanyakan;  

3. Sejak kapan pak rio menjadi pencipta lagu? 

Jawaban: Saya menjadi pencipta lagu sejak lulus SMA, kurang lebih sejak 

32 tahunan yang lalu.  

2. Ada berapa macam lagu yang pernah bapak ciptakan?  

Jawaban: Banyak sekali, diantaranya ada Perjanjian apa saja yang pernah 

bapak lakukan dengan Label Music Aini Record dalam hal izin pakai lagu? 

Jawaban: Kalau Di Aini Record kebanyakan menggunakan Perjanjian satu 

kali izin pakai (Flat Pay) dan terkadang hanya cukup dengan perjanjian 

lisan. 

 Tetapi Kalau di Label lain kadang pakai Royalti dan Pubhlising,  

6. Dari beberapa perjanjian tersebut, lebih sering mana perjanjian yang bapak 

gunakan? 

Jawaban: Lebih seringnya Perjanjian satu kali izin pakai (Flat Pay).  

1. Mengapa bapak lebih suka melakukan perjanjian dengan system tersebut? 

Jawaban: Karena lebih cepat 

4. Bagaimana mekanisme perjanjian tersebut? apakah ada ketentuan tertentu? 



 
 

 

  

Jawaban: Biasanya Label Music akan menginfokan kepada si pencipta lagu 

bahwa lagunya akan di pakai, kemudian Label Music akan mengirimkan 

sebuah naskah perjanjian tertulis “ Izin Pakai Lagu” melalui e-mail kepada 

si pencipta lagu, apabila pencipta lagu sepakat, maka pencipta akan 

menandatangani perjanjian tersebut dan mengirim kembali kesepakatan 

surat perjanjian izin pakai lagu  tersebut kepada Label Music melalui e-

mail. Setelah itu baru Label Music akan mentransfer sejumlah uang  

7. Mengapa perjanjiannya melalui email pak? 

Jawaban: Karena jaraknya jauh, jadi cukup lewat email saja. 

2. Berapa kali pak Rio melakukan perjanjian flat pay , dan dengan  label musik 

mana saja? 

Jawaban: Ya banyak mbak, ndak terhitung. 

2. Berapa nominal yang bapak dapatkan dari produser dalam satu kali izin 

pakai lagu dengan perjanjian system flat pay? 

Jawaban: biasanya sekitar 1226222 sampai dengan 362226222022  

12. Kira-kira perjanjian ini akan berakhir sampai kapan pak? 

Jawaban : untuk batas waktu berakhirnya gak ada. 

11. Apa keuntungan dari perjanjian Flat Pay menurut panjenengan? 

Jawaban: Keuntungannnya ya lagu kita dipakai oleh label, masa mau kita 

pakai sendiri.  

13. Apa kelemahan dari perjanjian flat pay menurut panjenengan? 

Jawaban: Menurut saya perjanjian ini terlalu menguntungkan bagi 

produser dan merugikan bagi pencipta, tapi kadang ya sebaliknya. Tapi 

yang menjadi titik kelemahan dari perjanjian ini ialah hak ekonomi 

pencipta hanya dibayar satu kali. Sedangkan manfaatnya  bisa digunakan 

dan dikomersilkan selama berulang kali.  

12. Pak, berdasarkan info yang saya dapatkan dari beberapa narasumber lain itu 

menyebutkan bahwa banyak dari pencipta yang merasa terugikan akibat dari 

perjanjian flat pay ? Kalau Menurut bapak  sendiri Pernahkah pak rio 

mengalami kerugian akibat dari perjanjian flat pay tersebut? Mengapa? 



 
 

 

  

Jawaban: Ya tentunya pernah. Karena terkadang kalau lagu pencipta 

booming di pasaran kita tidak mendapatkan royalti.  

16. Apakah perjanjian flat pay ini sudah memenuhi unsur keadilan bagi 

pencipta lagu? 

11. Jawaban: Keadilan itu tergantung. Pada saat label ingin memakai lagu kita, 

dan kita setuju lalu menandatangani surat tersebut kemudian kita 

mendapatkan uang menurut saya hal itu ya adil-adil saja. Kecuali bagi 

pencipta yang berfikiran “bahwa mereka akan merugi jika lagunya 

booming di pasaran, karena mereka tidak akan mendapatkan royalti.” Nah 

dari sini mereka hanya berfikiran sempit padahal sejak awal perjanjian ijin 

pakai lagu dia tahu bagaimana akibat dari adanya perjanjian tersebut,  lalu 

apanya yang di permaslahkan? toh ia juga sepakat dari awal dan juga 

apakah mereka juga memikirkan biaya produksi lagu dan lainnya, iya kalau 

lagunya nanti booming kalau enggak ya tentunya label musiknya yang rugi.  

14. Pak, dalam UU Hak cipta yang terbaru disebutkan bahwa pengalihan hak 

ekonomi pencipta kepada pemegang hak cipta akan kembali beralih ke 

tangan pencipta jika sudah mencapai masa perjanjian selama 31 tahun? 

Menurut bapak  dengan adanya aturan tersebut apakah perjanjian flat pay 

dengan aturan batasan izin pakai selama 31 tahun sudah bisa dikatakan 

memenuhi unsur keadilan? 

17. Jawaban: Kalau menurut saya itu terlalu lama, harusnya batasannya 

sampai berakhir masa Seleksi Lulus Sensor (SLS) lagu habis,  yaitu selama 

1 Tahun. 

 

  



 
 

 

  

Narasumber   : Danang Kempul 

Sebagai   : Pencipta Lagu 

Tempat dan Tanggal  : Malang, 11 Februari 3232 

Wawancara   

 

1. Asslamualaikum..Dengan Pak Danang Kempul ? Perkenalkan saya Saya 

Salis Ainun Habibah Mahasiswa UIN Malang. Kemarin sudah sempat 

memberikan surat izin untuk melakukan penelitian tentang perjanjian Flat 

pay. Apabila tidak keberatan saya ingin menggali informasi dari Pak Rama 

selaku Pencipta Lagu di Aini record untuk penelitian saya. Kira-Kira apakah 

ibu bersedia? 

Jawaban:Waalaikumsalam... iya mbak. Saya Danang Kempul selaku 

Pencipta Lagu Di Aini Record. Oh iya mbak, kira-kira apa yang bisa saya 

bantu? Terimakasih pak sebelumnya saya ucapakan. Jadi begini pak, yang 

ingin saya tanyakan;  

3. Sejak kapan pak Danang menjadi pencipta lagu? 

Jawaban : Saya menjadi pencipta lagu sejak masi duduk dibangku SMA 

mbak.  

2. Ada berapa macam lagu yang pernah bapak ciptakan?  

Jawaban : Banyak, seperti Janji Selorejo, Dalan Sepur, Alun-Alun 

Pasuruan, Tembang Roso dll. 

6. Perjanjian apa saja yang pernah bapak lakukan dengan Label Music Aini 

Record dalam hal izin pakai lagu? 

Jawaban : Perjanjian satu kali izin pakai (Flat Pay). 

1. Mengapa bapak melakukan perjanjian dengan system tersebut? 

Jawaban : Karena simple mbak, dan cepat untuk mendapatkan uang. 

4. Bagaimana mekanisme perjanjian tersebut? apakah ada ketentuan tertentu? 

Jawaban : Biasanya nanti pencipta akan dikasih form perjanjian dari Label 

Musik, lalu kalau setuju tinggal mentandatangani form tadi. 

7. Kira-kira perjanjian ini akan berakhir sampai kapan pak? 

Jawaban : Kala batas akhirnya tidak ada mbak.  



 
 

 

  

2. Berapa nominal yang bapak dapatkan dari produser dalam satu kali izin 

pakai lagu dengan perjanjian system flat pay? 

Jawaban : Sekitar 122 Ribu  sampai dengan 3 juta rupiah. 

2. Apa keuntungan dari perjanjian Flat Pay menurut panjenengan? 

Jawaban: Keuntungannnya lebih cepat dalam mendapatkan uang dan 

lagunya  cepat di pasarkan oleh label musik. 

12. Apa kelemahan dari perjanjian flat pay menurut panjenengan? 

Jawaban: Kelemahannya penerima hanya mendapatkan pembayaran satu 

kali diawal perjanjian. 

11. Apakah perjanjian flat pay ini sudah memenuhi unsur keadilan bagi 

pencipta lagu? 

Jawaban: Menurut saya ya belum, karena banyak dari pencipta lagu yang 

merasa tidak puas dari adanya perjanjian tersebut.  

13. Apakah bapak pernah mengajukan keberatan kepada produser Aini Record 

ketika lagu bapak booming dan njenengan tidak mendapatkan bagian dari 

omzet pendapatan lagu yang booming tadi? 

Jawaban : Tidak pernah..  

12. Pak, dalam UU Hak cipta yang terbaru disebutkan bahwa pengalihan hak 

ekonomi pencipta kepada pemegang hak cipta akan kembali beralih ke 

tangan pencipta jika sudah mencapai masa perjanjian selama 31 tahun? 

Menurut bapak  dengan adanya aturan tersebut apakah perjanjian flat pay 

dengan aturan batasan izin pakai selama 31 tahun sudah bisa dikatakan 

memenuhi unsur keadilan? 

Jawaban: Kalau menurut saya itu terlalu lama, harusnya batasannya 

mungkin kurang lebih dalam jangka waktu sampai 1 tahun saja.  



 
 

 

  

: التوثيق4الملحق   

 

 

 في في الشركة السجل عيني كمنتج ال نوغرام في عيني رقوردAini Qodariyah مقابلة مع سيدة 

 رقورد، 

 0257نوفيمبير  52بكاديري 



 
 

 

  

 

في في قاعة السجل  في عيني رقورد كمنلف األغنيةRama Santos Bagaskara مقابلة مع سيد 

 0257نوفيمبير  52على شركة السجل عيني رقورد، بكاديري 

 

 

كالرئيس المنسس لجمعية منتجي فونوغرام بجاوة الشرقية, Iskandar Acil سيد مقابلة مع 

 0257نوفمبر  4ماالنج 



 
 

 

  

 

فبرواري  7في بيته، مالنج   في عيني رقورد كمنلف األغنيةDanang Kempul مقابلة مع سيد 

0202 

 

لشركة السجل عيني في في ا في عيني رقوردمدير الشركة كRahmat Idisetyoسيد مقابلة مع 

 رقورد، 



 
 

 

  

 0257نوفيمبير  52بكاديري 

 

 

 هيكل المنّظمة في الشركة المحدد عيني رقورد

 

 



 
 

 

  

 

  الرسالة في إذن اعمال السينيما



 
 

 

  

 

 الرسالة عالمة التجارية "عيني رقورد"



 
 

 

  

  

  Lulus Sensorالرسالة  

 

 

 

  



 
 

 

  

  

 

 

   انتاج اعمال األغنية في عيني رقورد عن  VCDأمللة  



 
 

 

  

 سيرة الذاتية الباحثة

 
 

 ثالث عين حبيبة :   اإلسم الكامل
 5772أكتوبير  04باطي،  : مكان وتاريخ الميالد

 54002261:   رقم الطلبة
 0254سنة الدخول جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج :

 : الحكم اإلقتصادي اإلسالمي   شعبة
 . األب : كاثيرين5:   أسماء الوالدين

 . األم : أمينة0
 كوه سطي باطي، دو كروكوالن  RT.26/RW.21  ، : كراجان  لمنزلعنوان ا

 : جييو سوكا ميطرو، مرجوساري ، لووكوارو ، ماالنج  العنوان في ماالنج
 225001120602:  رقم الجوال

 gmail.com3422salisainiba@:   البريد اإللتروني
 التعليم الرسمي
 20كروكوالن ب:مدرسة اإلبتدائية منبع العلوم  0226-0252
 20كروكوالن بمنبع العلوم :مدرسة اللناوية  0252-0250
 حاجينبدرسة اإلسالمية مطالع ال الح :م 0250-0254
 :جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بمالنج 0254-0202
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