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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di zaman modern sekarang, perubahan budaya semakin cepat 

berkembang baik dalam gaya hidup maupun orientasi kebutuhan hidup 

khususnya pada masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena masyarakat 

sekarang cenderung mulai berpikir instan tanpa memperdulikan adanya proses 

yang sudah ada aturan mainnya dan biasanya berwujud aturan perundang-

undangan yang dapat mengatur kehidupan sosial. Akibat dari gaya hidup 

instan tanpa memperdulikan adanya norma yang sudah diatur Negara, maka 

banyak berkembang adanya persaingan usaha yang tidak sehat baik antar 

warganegara maupun antar Negara. 

Banyak contoh yang dapat dikaji oleh kita mengenai persaingan usaha 

yang tidak sehat dalam bidang kebudayaan, seperti pengakuan terhadap klaim 

suatu budaya oleh suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Hal ini terjadi 

contohnya ketika Negara Malaysia menklaim kerajinan batik sebagai hasil 

karya cipta bangsa melayu di Negara Malaysia. Klaim Negara Malaysia 

terhadap warisan budaya kerajinan batik di Indonesia menjadikan hubungan 

kedua Negara waktu itu sempat tegang walaupun akhirnya Negara Malaysia 

minta maaf terhadap Negara Indonesia. 

Adanya klaim budaya terhadap Hak Cipta suatu Negara perlu segera 

dikuatkan payung hukumnya supaya setiap karya cipta selalu mendapatakan 
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jaminan keamanan terhadap karya ciptanya dari segala bentuk pemalsuan dan 

pembajakan karya cipta. Pembajakan karya dari ciptaan orang lain begitu 

sering terjadi. Apabila sudah terjadi demikian memang baru terasa betapa 

pentingnya hukum dalam kaitannya dengan peran Pemerintah Indonesia 

terhadap perlindungan Hak Cipta yang bersumber dari Hak Milik Intelektual. 

Pengertian Hak Milik Intelektual adalah “pengakuan dan penghargaan pada 

seseorang atau badan hukum  atas penemuan atau penciptaan karya Intelektual 

mereka dengan memberikan hak-hak khusus mereka, baik yang bersifat sosial 

maupun ekonomis”1  

Hak Cipta yang terdiri dari Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan 

dengan Hak Cipta, pengertiannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimaksudkan 

dengan Hak Cipta adalah hak eklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk 

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan adanya payung hukum yang diatur dalam ketentuan 

perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan pengakuan karya cipta 

Hak Cipta di Indonesia lebih banyak mendapat perhatian pemerintah. 

Kenyatannya, suatu kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan karsa 

manusia hanya dapat berkembang dan meningkat karena adanya kreatifitas. 

Suatu kreatifitas tidak lahir dengan  sendirinya tanpa adanya suatu usaha untuk 

menemukan suatu karya yang dapat diterima oleh khalayak umum karena 
                                                 
1 Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi , Gramedia, Jakarta, 1990, hal 45. 
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suatu karya itu memang mempunyai nilai edukatif maupun nilai estetika 

tersendiri. Batik sebagai salah satu karya Hak Cipta wajib dilindungi Negara 

sesuai bunyi amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 32 ayat 1 

berbunyi “Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah 

peradaban dunia dengan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Oleh karena itu, proses dan produk 

dari Hak Cipta dalam penciptaannya haruslah mendapatkan perlindungan 

hukum  yang kuat supaya kreatifitas yang lahir dapat lebih dihargai 

eksistensinya sehingga tidak mudah dipalsukan atau dibajak oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggungjawab. Mengingat arti pentingnya Hak Cipta, maka 

penulis mengangkat dan mengkajinya ke dalam skripsi ini dengan judul: 

”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK CIPTA 

         DALAM BIDANG BATIK DI KOTA SURAKARTA”  

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian yang lebih fokus akan menghasilkan suatu penelitian hukum 

yang lebih lengkap dalam menemukan tujuan dari penelitian hukum tersebut, 

untuk itu Penulis membatasi pada wilayah lokasi penelitian yaitu di sentra 

industri kerajinan batik di kampoeng Batik Laweyan Surakarta.   

C. Rumusan Masalah  

Agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi jelas 

diperlukan suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana pemahaman pengusaha atau perajin batik di Kampoeng 

Laweyan terhadap  Hak Cipta  di Kota Surakarta? 
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2. Bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta terhadap kerajinan batik di 

Kota Surakarta? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Obyektif 

a. Mendapatkan pemahaman arti Hak Cipta dan bentuk-bentuk 

perlindungan hukum  yang diberikan oleh Undang-Undang No. 19 

tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap kerajinan batik di Kota 

Surakarta. 

b. Mendapatkan pengetahuan yang lebih valid [konkrit] terhadap akibat 

hukum  dari pendaftaran Hak Cipta dalam upaya memberikan 

perlindungan hukum  terhadap Hak Cipta di Batik Kota Surakarta. 

2. Tujuan subyektif 

a. Melengkapi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Hukum (S1) 

Program Studi Hukum Bidang Perdata pada Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat pada umumnya dan 

khususnya memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

hukum atau yang lebih spesifik pengetahuan mengenai arti pentingnya 

Hak Cipta  dalam penerapannya di wilayah hukum  Kota Surakarta.  

c. Bagi penulis dapat memahami teori yang didapat dibangku kuliah 

dengan empiris  (kenyataan) yang hidup dimasyarakat. 
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d. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat 

menambah referensi perpustakaan dan bahan pertimbangan mereka 

yang mengadakan penelitihan lebih lanjut mengenai hal itu. 

E. Manfaat Penelitian  

 Salah satu syarat suatu penelitian skripsi adalah dapat memberikan asas 

manfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain yang secara langsung 

maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam memaanfaatkan 

penelitian dalam skripsi ini. Untuk itu maka penulis memberikan penjabaran 

manfaat penelitian skripsi sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

penggetahuan secara luas tentang Hak Cipta dan bagaimana suatu 

peraturan  mrengenai pemahaman Undang-Undang No 19 tahun 2002 

tentang Hak Cipta dapat dikupas dan dipelajari secara mendalam 

supaya mencapai suatu penguasaan terhadap permasalahan-

permasalahan yang mungkin timbul dengan lahirnya suatu produk 

perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) itu 

sendiri. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber batu 

loncatan terhadap penelitian berikutnya oleh penulis maupun para 

akademisi dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang 

mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk mewujudkan 
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suatu produk hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

dalam mendapatkan perlindungan hukum oleh negara.    

2   Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi siapapun 

yang dalam suatu karya maupun ciptanya untuk mendapatkan suatu 

perlindungan hukum secara pasti. Hal ini penting mengingat lemahnya 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan 

sosialisasi terhadap masyarakat mengenai petunjuk-petunjuk bagaimana 

suatu Hak Cipta Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

pemerintah baik ditingkat pembuatan undang-undanganya (legislatif), 

pelaksana dari undang-undang (eksekutif), dan pengawasan 

pelaksanaan undang-undang yang berwenang dalam memberikan sanksi 

(yudikatif) dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara baik 

terhadap para pemilik Hak Cipta tersebut. 

F. Metode Penelitian 

Guna memperoleh data-data yang sesungguhnya, di dalam penelitian ini 

harus mempergunakan suatu metode  yang sesuai dengan masalah yang akan 

diteliti. 

Di dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode-metode sebagai 

berikut: 
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1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dengan 

pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu 

penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena 

atau kejadian yang terjadi di lapangan, 2 khususnya terhadap kebijakan 

umum oleh Pemerintah Kota Surakarta terhadap industri kerajinan batik di 

kampoeng batik Laweyan Surakarta. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitiannya untuk 

mendapatkan data secara valid (konkrit) di  kampoeng batik Laweyan 

,Kecamatan Laweyan, di Kota Surakarta. 

3. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian diskriptif, 

yaitu suatu penelitian ilmiah dengan cara menggambarkan suatu obyek 

penelitian secara sistematis (berurutan) dan lengkap terhadap suatu obyek 

penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan dari perlindungan Hak Cipta 

dalam bidang Batik di Kota Surakarta. 

Dalam menentukan obyek penelitian, perlu dilihat dahulu mengenai 

populasinya yaitu meliputi seluruh obyek atau gejala serta individu dan 

kejadian yang diteliti. 

Metode menentukan sampel, sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

                                                 
2  Soerjono soekanto, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tujuan Singkat ,Jakarta:Raja 

Grafindo.2001.halaman 26 
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peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari 

dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat dilakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representative (mewakili).3 Dalam skripisi ini, dilakukan dengan purposive 

non random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi 

peluang sama untuk ditugaskan menjadi sampel. Dengan meneliti sebagian 

dari populasi atau pengumpulan sampel secara acak, diharapkan bahwa 

hasil yang didapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. 

4. Jenis Data 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data yang terdiri 

dari: 

a. Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.4 Di dalam penelitian skripsi ini untuk 

memperoleh data-data, Penulis menggunakan teknik salah satunya 

dengan wawancara (interview) yang dilakukan dengan percakapan atau 

tatap muka dengan nara sumber yang berkompeten. Penulis berusaha 

memperoleh data-data atau sejumlah keterangan yang diperlukan 

secara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

                                                 
3   Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal.81 
4  Ibid, hal 225. 
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menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit/kecil.5 

Dalam melakukan wawancara tersebut penulis juga 

mempersiapkan daftar pertanyaan terbuka yaitu daftar pertanyaan yang 

memberikan kebebasan yang seluas- luasnya kepada responden untuk 

menjawabnya. Wawancara adalah Proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka 

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview guide 

(panduan wawancara) wawancara sebagai proses interaksi 

Interview merupakan proses interaksi antara pewawancara dan 

responden. 

 Jadi tidak terikat oleh alternatif jawaban. Daftar pertanyaan hanya 

berupa pokok-pokok saja, sehingga dalam pelaksanaan interview 

masih ada kemungkinan untuk mengadakan variasi pada pertanyaan-

pertanyan tersebut yang disesuaikan dengan keadaan. Dari hasil 

wawancara tersebut diharapkan dapat menjawab segala permasalahan 

seperti yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dimuka. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

                                                 
5  Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 

halaman 137 
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atau lewat dokumen. 6 Data ini diperoleh secara tidak langsung yaitu 

melalui bahan-bahan dokumen laporan, buku, majalah, sumber 

internet, surat kabar serta bahan-bahan yang ada kaitannya dengan 

masalah yang diteliti khususnya data sekunder. Jadi data sekunder 

menitikberatkan pada library research (penelitian kepustakaan).  

5. Metode Pengumpulan Data 

 Untuk dapat melakukan penelitian diperlukan suatu data yang jelas 

dan lengkap, data mana diperoleh dengan metode pengumpulan data, 

metode ini diperlukan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki 

validitas dan reabilitas yang tinggi. 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipergunakan 

oleh penyusun adalah sebagai berikut: 

a. Study Lapangan 

Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1) Observasi atau pengamatan 

? Yaitu merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

oleh penulis dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena maupun 

masalah-masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang 

menjadi obyek dari observasi adalah pelaksanaan Hak Cipta  

dalam bidang batik di Kampoeng Batik Laweyan, Kecamatan 

Laweyan, di kota Surakarta. 

                                                 
6 Ibid,hal 225. 
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2) Interview atau wawancara 

? Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

Tanya jawab dengan pedoman pada daftar pertanyaaan yang 

telah disusun oleh penulis untuk memperoleh data secara 

langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan. Dalam hal ini Penulis mengadakan wawancara 

dengan pemilik atau perajin batik di Kampoeng Batik, 

Kecamatan Laweyan di kota Surakarta. 

b. Study Kepustakaan 

Study kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori maupun 

sebagai dasar pendukung. Dalam study kepustakaan ini penulis 

mengkaji dan mempelajari buku-buku, arsip-arsip dan dokumen 

maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah 

penelitian. 

6. Metode Analisa Data 

Setelah data-data diperoleh, maka langkah selanjutnya penulis akan 

menganalisa serta mengolah data-data tersebut untuk memecahkan atau 

setidak-tidaknya menjelaskan masalah-masalah yang dikemukakan 

dimuka. Sedangkan analisa yang penulis pergunakan adalah analisa data 

kualitatif yaitu analisa yang dipergunakan untuk mengungkapkan dan 

memahami kebenaran yang diperoleh dari pengamatan atau pernyataan 

dari sejumlah responden baik lisan maupun tertulis. Adapun analisa 

kualitatif ini terdiri dari: 
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a. Kualitatif Induktif  

Metode penelitian kualitatif induktif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif.7 Jadi tekniknya, dalam metode 

penelitian kualitatif induktif dalam menganalisa data dari 

permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus ditarik menjadi suatu 

kesimpulan umum. Maksudnya, dalam penelitian ini penyajian 

permasalahannya terlebih dahulu menerangkan mengenai masalah-

masalah yang timbul satu persatu kemudian dari berbagai masalah 

dapat diambil suatu kesimpulan umum. Jadi penelitian yang bertujuan 

untuk mengembangkan (generating) teori atau hipotesis melalui  

pengungkapan fakta.  

b. Kualitatif Deduktif  

Merupakan teknik menganalisa data yang sifatnya umum ditarik 

menjadi permasalahan yang bersifat khusus. Maksudnya, dalam 

penelitian ini penyajian permasalahannya terlebih dahulu menerangkan 

mengenai jenis-jenis masalah-masalah yang paling sering timbul yang 

berwujud kesimpulan umum kemudian dari kesimpulan umum tersebut 

dijabarkan lebih khusus (spesifik) lagi menjadi suatu permasalahan 

khusus yang dapat diselesaikan dalam suatu penelitian ilmiah. 

                                                 
7 Ibid, hal 9.  
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Dalam melakukan analisa data dari hasil penelitian skripsi ini, maka 

penulis menggunakan analisa data kualitatif induktif dengan data yang 

telah diperoleh kemudian disusun dalam bentuk penyusunan data 

kemudian dilakukan reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum. 

Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk  

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti 

komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 8 Akan 

menghasilkan sajian data penelitian hukum dan dapat diambil 

kesimpulannya. 

Dari uraian-uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data kualitatif induktif 

sebab penulis disini hanya menyajikan data-data yang dihasilkan dari 

penelitian atau keterangan yang memberikan gambaran menurut apa 

adanya yaitu menurut ketentuan dan kenyataan di dalam praktik 

empirisnya. 

 

 

 

 

                                                 
8  Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 

halaman 247 
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