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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni 

dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, 

suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional 

yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu 

sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh 

undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu 

sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang 

perdagangan dan industri yang melibatkan Penciptanya. Dengan demikian, 

kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan 

kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa 

dan negara.1 

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si 

pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya 

atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta 

merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati 

suatu karya secara sah. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak tersebut 

                                                            
1   Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta. 
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untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, 

atas suatu ciptaan.2 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 menyatakan sebagai 

berikut, Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, 

imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam 

bentuk yang khas dan bersifat pribadi.3 

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas 

dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau 

orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang 

menerima lanjut hak dari orang tersebut diatas.4 

Bahwa pencipta suatu karya dapat terdiri satu orang atau lebih. Karya 

cipta yang dimaksud meliputi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, karya 

cipta di bidang kesenian, dan karya cipta dibidang sastra. Sedangkan 

pemegang Hak Cipta bisa yang menciptakan karya itu sendiri, tetapi bisa juga 

orang-orang lain yang mendapat hak Cipta tersebut.5 

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, ciptaan 

yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra yang mencakup: 

                                                            
2   Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, Mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual Hak   

Cipta, Paten, Merek dan Seluk beluknya, Jakarta, Pabelan Jaya, hal 14. 
3 Irawan Hasiholan, ”Makalah Hak Cipta”, Akuntansi, Sabtu, 9 Juni 2012,  

http://irwanost.blogspot.com/2012_06_01_archive.html, Rabu, 13 Maret 2013, Pukul 21.28 
WIB. 

4 Ibid. 
5 Ibid. 
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1. Buku, Program Komputer, Pamplet, Perwajahan (Lay Out), Karya 
Tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 

2. Ceramah, Kuliah, Pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan. 
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan 

pantonim. 
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, 

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. 
7. Arsitektur. 
8. Peta. 
9. Seni Batik. 
10. Fotografi. 
11. Terjemahan, Tafsir, saduran, bunga rampai, databese dan karya lain 

dari hasil pengalihwujudan. 

Pendaftaran suatu ciptaan tidak bersifat mutlak atau bukan merupakan 

suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sebab tanpa 

pendaftaran pun, hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum 

diumumkan tetap ada, diakui, dan dilindungi sama seperti ciptaan yang 

didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu 

ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Berarti, perlu tidaknya 

sesuatu ciptaan didaftarkan bergantung kepada penciptanya sendiri Negara 

dalam hal ini tidak mewajibkan pencipta mendaftarkan ciptaannya.6 

Berdasarkan pendapat Thomas Aquinas, maka Jhon Locke, filsuf 

Inggris terkemuka pada abad XVII, menjelaskan bahwa hukum hak cipta 

memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum 

                                                            
6  Otto, Hasibuan, 2008, Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring 

Rights, dan Collecting Society), Bandung , PT Alumni, hal 123. 
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alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya secara adil 

dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.7 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan 

penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pasal 12 Ayat (1) huruf (i) 

UUHC 2002 menetapkan bahwa, “Dalam undang-undang ini ciptaan yang 

dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra 

yang di dalamnya mencakup seni batik.8 

Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi ini telah 

menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa sejak zaman nenek 

moyang. Tidak ada catatan sejarah yang pasti dari mana kerajinan batik ini 

berasal, tetapi teknik membatik sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan 

berkembang di Jawa.9 

Di Indonesia, batik bisa kita jumpai di berbagai daerah. Tak hanya 

Surakarta (Solo) dan Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat batik tetapi juga 

daerah di Jawa lainnya, seperti Cirebon, Garut, Tasik, Banyumas, Malang, 

Madura, juga di luar Jawa, seperti Bengkulu, Jambi, Bali, Aceh, dan bahkan 

Papua.10 

Batik, khususnya di Indonesia telah mengalami perkembangan yang 

sangat signifikan. Tak hanya dalam desain busana, tetapi lebih mendasar 

                                                            
7  Afrillyanna Purba,dkk, 2005,  TRIPs-WTO HUKUM HKI INDONESIA Kajian Perlindungan 

Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Jakarta, hal 3. 
8   Ibid hal 4. 
9  Aldy Putra, “Batik Bola Motif sesuai Selera” Blog Sistem Informasi, Selasa, 6 Maret 2012, 

http://putraaldy.blogspot.com/2012/03/batik-bola-motif-sesuai-selera.html diunduh selasa 13 
Maret 2013, pukul 20.13 WIB. 

10  Ami Wahyu, 2012, Chic in Batik, Erlangga, Jakarta, hal 13. 
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dalam modifikasi motif, bahan dasar kain, tehnik pembuatan kain, sampai 

tehnik pembuatan motif.11 

Ciptaan batik pada awalnya merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia 

yang dibuat secara kontroversial. Karya-karya seperti itu memperoleh 

perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau 

gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan seni batik adalah 

karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang 

terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, tenun ikat, dan lain-lain 

yang dewasa ini terus dikembangkan.12 

Berkembangnya zaman keberadaan batik mulai tidak terlihat, batik 

seolah kalah bersaing dengan kain/baju model lain yang lebih modern. 

pemuda dan pemudi pun lebih memilih pakaian yang bermotif lain, mereka 

menganggap batik hanyalah untuk kaum tua. Sebagai warisan leluhur bangsa 

Indonesia, batik harus di lestarikan sehingga bisa tetap terjaga keberadaannya 

serta dapat menjadi identitas bangsa. Dalam menghadapi tantangan zaman ini, 

para pengrajin (pengusaha) batik pun mulai berinovasi. Dalam 

perkembangannya motif batik tidak hanya digunakan dalam pakaian, 

penambahan motifnya pun diharapkan bisa meningkatkan popularitas batik. 

Salah satu motif baru yang cukup digemari adalah motif bola. Selain bisa 

menunjukan kecintaan pada sepakbola (khususnya klub), konsumen juga bisa 

melestarikan budaya bangsa. 

                                                            
11  Ibid hal 39. 
12  Eddy Damian, dkk (Editor), 2002, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Asian 

Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni, hal 101. 
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Dengan semakin canggihnya teknologi dan perkembangan, motif 

batik pun juga berkembang layaknya dunia digital. Satu hal yang sangat 

fenomenal saat ini adalah Batik Bola atau Batik Motif Bola. Batik dengan 

motif berbagai club bola. Mulai dari Juventus, AC Milan, MU, Barca, 

Chelsea, Manchester City, Liverpool semua ada untuk memanjakan selera 

penggunanya.13 

Tidak banyak yang tahu memang tentang batik bola itu, tetapi saat-

saat ini sudah banyak yang mengenal bahkan mungkin memakainya. 

Bentuknya sangat unik, yaitu campuran antara desain batik dengan logo 

sebuah klub sepakbola di Eropa, ada Real Madrid, Barcelona, Juventus, 

Manchester United, dan sebagai. Tidak hanya klub luar negeri, klub dalam 

negeripun ada seperti persebaya, bahkan batik dengan logo negarapun ada, 

seperti Inggris, Italia dan sebagainya. Batik bola tersebut menjadi fenomena 

menarik ditengah masyarakat, khususnya fans sepakbola.14 

Batik bola tersebut apabila di lihat dari kacamata desain merupakan 

perpaduan yang menarik, karena terdapat perkawinan antara budaya di batik 

bola. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah HKI (Hak Kekayaan 

Intelektual) yang berupa logo yang didesain menyatu dengan batik.15 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul:  

                                                            
13 Aldy Putra, Op Cit. 
14 Nugraha Pratama Adhi, “Fenomena Batik Bola” Kompasiana, 10 Oktober 2012, 

http://edukasi.kompasiana.com/2012/10/10/fenomena-batik-bola/ diunduh  rabu, 14 Maret 
2013, pukul 21.05. 

15  Ibid. 
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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA BATIK BOLA (Studi di 

Kampoeng Batik Laweyan Surakarta). 

 

B. Perumusan Masalah 

Agar penulis mudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis 

merumuskan menjadi dua pokok permasalahan yang selanjutnya akan dibahas 

dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta batik bola di Kampoeng 

Batik Laweyan Surakarta?  

2. Bagaimana kendala-kendala dalam perlindungan hukum bagi pencipta 

batik bola di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta?   

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini 

bertujuan:  

1. Tujuan Obyektif 

a) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta 

batik bola di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. 

b) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam perlindungan hukum 

bagi pencipta batik bola di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. 

2. Tujuan Subyektif 

a) Untuk memenuhi persyaratan wajib dalam meraih gelar sarjana di 

bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 



8 
 

 
 

b) Untuk menambah, memperluas dan mengembangkan pengetahuan 

hukum yang berhubungan dengan karya cipta agar mendapat 

perlindungan hukum yang baik.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sebagian 

pihak. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum kekayaan 

intelektual. 

b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat maupun 

pemerintah, khususnya bagi pencipta dalam hal menciptakan karya.  

2. Manfaat Praktis 

a) Untuk memberikan solusi dari permasahan yang sedang diteliti. 

b) Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan.  

c) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu 

bidang ilmu hukum. 

d) Dengan penulisan skripsi ini, diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 

bekal untuk terjun kedunia kerja nantinya.  
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E. Metode Penelitian  

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian  adalah usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha-usaha 

tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 16 Metode 

penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan 

dalam penelitian. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu cara prosedur yang 

dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti 

data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.17 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum ini adalah deskriptif, yaitu bersifat pemaparan 

dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang 

keadaan hukum yang bersifat berlaku ditempat tertentu, atau mengenai 

gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.18 

Dalam penelitian ini penulis menjabarkan kenyataan bahwa masih 

banyak para pencipta yang belum memahami pentingnya ciptaan mereka 

dilegalkan menurut peraturan perundang-undangan HKI, supaya dapat 
                                                            
16  Soekanto, Soerjono, 1986,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal 10. 
17  Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2003, Penelitian Hukum Normal & Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, hal 64. 
18  Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

hal 54. 
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membedakan antara pencipta dan yang meniru. Sehingga penulis tertarik 

untuk mengkaji hal ini karena masih banyak fakta yang menunjukkan 

bahwa para pencipta kurang memperdulikan keaslian karyanya dari hasil 

karya cipta yang timbul dari pemikiran, gagasan, dan dirancang sendiri 

untuk tidak mudah di tiru dan dipergunakan sesuka hati.   

3. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam 

penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data diantaranya yaitu: 

a) Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari lapangan 

langsung yaitu di pembuat batik bola di Kampoeng Batik Laweyan 

Surakarta. 

b) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yang dipergunakan untuk 

mendukung sumber data primer seperti buku-buku penunjang, hasil 

penelitian hukum, dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.  

c) Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pengrajin batik di Kampoeng Batik 

Laweyan Surakarta. Penentuan lokasi ini penelitian ini dilakukan 

secara purposive, yang didasarkan pada pertimbangan yaitu: 

pertama, karena di daerah ini memiliki jumlah obyek penelitian 

yang cukup untuk diteliti, kedua, karena di daerah ini memiliki 
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tingkat aktivitas yang tinggi dikarenakan berada di lingkungan 

perkotaan dengan jumlah pengguna batik yang banyak.   

4. Teknik pengumpulan data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui 

tiga tahap yaitu studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan melalui 

tahap-tahap sebagai berikut:  

1) Studi Kepustakaan 

Tahap awal dengan melakukan studi kepustakan yaitu dengan 

cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, doktrin dan data-data sekunder lainnya 

yang berkaitan dengan pokok permasalahannya.  

2) Teknik Wawancara (Interview) 

Yang dimaksud dengan teknik wawancara atau interview adalah 

proses penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan 

dengan responden.19 wawancara yang dilakukan dengan 

pencipta batik bola di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta yang 

sudah melakukan perkawinan antara budaya dengan logo bola. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu 

data yang dipeoleh disusun sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif 

agar dapat dipeoleh kejelasam masalah yang dibahas. Analisia data 

kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

                                                            
19 Ibid, hal 170. 
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analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 

juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh. 20 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam pembatasan skripsi ini, maka penulis 

menyusun sistematika skripsi yang terdiri: 

BAB I  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tinjauan Pustaka  

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian  

F. Metode Penelitian  

G. Sistematika Penulisan  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Hak atas Kekayaan Intelektual 

(HaKI) 

1. Pengertian tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 

2. Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)  

3. Perlindungan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual 

(HaKI) 

B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta 
                                                            
20  Prabowo, Aditya Danang, 2012, Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo sebagai 

Kekayaan Intelektual Tradisional di Indonesia, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
hal 14-15.  
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1. Pengertian Hak Cipta 

2. Ruang Lingkup Hak Cipta 

3. Hak-hak yang tercakup dalam Hak Cipta 

4. Pengertian Pencipta 

5. Pengertian pendaftaran dan Pembatalan Hak Cipta 

6. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta 

C. Tinjauan Umum tentang Batik  

1. Pengertian Batik 

2. Perkembangan Batik di Indonesia 

3. Jenis Batik 

4. Batik Tradisional di Kota Surakarta 

D. Tinjauan Umum tentang Logo Bola 

1. Pengerian tentang logo 

2. Perkembangan Logo Bola yang dikawinkan dengan batik. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Perlindungan hukum bagi pencipta Batik Bola di Kampoeng 

Batik Laweyan Surakarta. 

B. Kendala-kendala dalam perlindungan hukum bagi pencipta 

Batik Bola di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta.  

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKaS 


