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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan 

kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan 

tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra.
1
 Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada 

pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan 

pengorbana tenaga, waktu, dan biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut 

menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena 

manfaat yang dapat dinikmati.
2
 Secara garis besar ruang lingkup hak kekayaan 

intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak 

cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri 

terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, 

rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.
3
 

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. 

Keberagaman dan kekhasan budaya dari setiap suku bangsa merupakan aset 

yang tidak terhitung jumlahnya. Warisan budaya merupakan bagian dari 

keberagaman dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di 

                                         
1
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Indonesia.
4
 Salah satu warisan budaya tradisional adalah batik Girilayu yang 

terletak di Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Batik 

Girilayu salah satu sentra industri pengrajin batik yang ada turun temurun, 

dimana sentra pembatikan di Desa Girilayu sudah ada sejak zaman 

Mangkunegaran I. Karena itulah, hingga saat ini motif batik Girilayu 

dipengaruhi gaya membatik khas Mangkunegaran, baik teknik pembuatan, 

bahan, pewarnaan, sampai motif yang digunakan.
5
 Jenis pembuatan batik yang 

ada di Desa Girilayu adalah batik tulis, dimana batik tulis membutuhkan 

ketelitian dan ketekunan yang tinggi pada saat membuat pola, pembatikan, 

pewarnaan, hingga penyempurnaan. Sejarah batik Girilayu sendiri pada waktu 

itu Raja Mangkunegaran memiliki selir yang mempunyai keahlian dalam 

membuat batik, lalu warga Desa Girilayu khususnya kaum perempuan 

diajarkan bagaimana caranya untuk membuat batik, dan keahlian tersebut 

diajarkan turun temurun hingga saat ini. Desa Girilayu sudah membuat motif 

batik beranekaragam, baik dari motif batik Tradisional hingga Batik 

Kontemporer. Pemerintah Kabupaten Karanganyar sendiri sudah mengakui 

bahwa Desa Girilayu memiliki ciri khas dalam membuat batik, hampir seluruh 

warga Desa batik Girilayu dari anak kecil hingga orang dewasa dapat 

membuat batik. Hal ini merupakan investasi hak kekayaan intelektual yang 

harus dijaga dengan adanya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, 

                                         
4
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dimana salah satunya menciptakan motif batik kontemporer yang merupakan 

salah satu subsektor ekonomi kreatif yang juga dapat dikembangkan melalui 

format bisnis waralaba. Karena modal utama investasi hak kekayaan 

intelektual bukanlah kekayaan materi atau sumber daya alam, namun 

kekayaan non - material (modal intelektual) berupa kreasi dan inovasi.
6
 

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem 

kepemilikan yang merupakan penghargaan (reward) atau ekspresi kepribadian 

atau perangsang (incentive) bagi pencipta, inventor atau pendesain atas 

pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki 

implikasi finansial yang signifikan.
7
 Perlidungan hukum hak kekayaan 

intelektual sangat diperlukan agar para pencipta, inovator, dan pendesain tetap 

memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual sebanyak banyaknya 

bagi kemajuan peradaban manusia.
8
 Untuk itu diperlukan perlindungan hukum 

yang tepat oleh Negara secara seimbang dalam penyebaran penguasaan hak 

kekayaan intelektual, diantaranya berbagai aturan hukum hak kekayaan 

intelektual
9
, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis dan aturan lainnya. Mengingat batik memiliki potensi ekonomi 

yang besar tentunya diperlukan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk 

menghindari adanya pihak yang memanfaatkan motif batik dengan cara 

                                         
6
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mengambil esensi dari motif tersebut untuk diperbarui dan meramunya 

menjadi inovasi motif batik terbaru yang didaftarkan secara individual.
10

 

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia khususnya warga Desa 

Girilayu terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual hingga 

saat ini masih lemah, dibuktikan dengan para pengrajin batik Girilayu yang 

sampai saat ini belum mengerti dan memahami dengan perlindungan hak 

kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan hak merek. Peran Pemerintah 

Daerah dalam hal ini sudah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya 

perlindungan hak kekayaan intelektual untuk para usaha kecil menengah, 

namun niat dari para usaha kecil menengah untuk menghadiri dalam 

sosialisasi tersebut masih belum ada. Karena jika warga Desa Girilayu 

khususnya para pengrajin batik mengetahui pentingnya perlindungan hak 

kekayaan intelektual maka para pengrajin batik akan mendaftarkan hasil 

karyanya ke Direktorat Jendral HKI. Manfaat dari perlindungan hak kekayaan 

intelektual antara lain memberikan kepastian hukum kepada pencipta, inovator 

atas hasil karyanya lalu dapat meningkatkan omzet penjualan apabila batik 

tersebut dijual di berbagai daerah karena sudah memiliki ciri khas tersendiri 

pada batik Girilayu. Dengan kata lain hak kekayaan intelektual memiliki 

banyak manfaat mulai dari apresiasi terhadap karya hingga menghasilkan 

kekayaan, dengan demikian menjadikan pencipta atau inventornya bergairah 

dalam menciptakan hasil hasil karyanya yang lain. 
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Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “KESADARAN HUKUM 

PENGRAJIN BATIK GIRILAYU TERHADAP PENTINGNYA 

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Desa 

Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)”  

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Untuk mengarahkan pada pokok permasalahan secara spesifik dan 

supaya kajian dilakukan dengan lebih terfokus sehingga tidak 

menyimpang dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini, maka 

penulis melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah 

permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang dalam hal ini adalah 

mengenai kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hak 

kekayaan intelektual. Dimana penulis meneliti ruang lingkup hak 

kekayaan intelektual antara lain hak cipta dan kekayaan industri yakni hak 

merek, dan penulis meneliti terkait kesadaran hukum hanya pada pengrajin 

batik Girilayu terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana dikemukakan diatas, 

maka penulis mengajukan rumusan masalah antara lain: 

a. Bagaimana memperoleh perlindungan hukum terhadap batik pada hak 

cipta dan hak merek yang diatur dalam aturan hak kekayaan 

intelektual? 
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b. Bagaimana kesadaran hukum pengrajin batik Girilayu terhadap 

pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual? 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana cara untuk memperoleh perlindungan 

hukum terhadap batik pada hak cipta dan hak merek yang diatur dalam 

aturan hak kekayaan intelektual, dan untuk mengetahui kesadaran hukum 

pengrajin batik Girilayu terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan 

intelektual. 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, penulis berharap warga Girilayu khususnya 

pada pengrajin batik mendapatkan pemahaman serta kesadaran mengenai 

perlindungan hak kekayaan intelektual. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas bahwa setiap hasil karya yang 

dihasilkan oleh para Pencipta, inovator, dan pendesain berhak untuk 

mendapatkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual karena mereka 

menghasilnya suatu karya memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang ekstra. 

Hak kekayaan intelektual tersebut harus dilindungi agar mereka tidak 

seenaknya mencuri hasil karya para pencipta, pendesain, inovator HKI. 

Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap batik di dalam hak cipta 

telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak 

cipta. Batik merupakan kerajinan yang dibuat diatas media kain bergambar 

dan dengan proses pembuatannya secara khusus yang di gambar dengan motif 

ke kain yang masih kosong, dan kemudian melalui proses khusus sehingga 

Perlindungan hak kekayaan intelektual 

Hak cipta Hak merek 

Pengrajin batik 

Kesadaran Hukum 
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mempunyai ciri khas pada kain tersebut.
11

 Melihat pada batik di Desa Girilayu 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar para pengrajin batik membuat 

motif batik tradisional dan motif batik kontemporer, perlindungan motif batik 

tradisional telah diatur di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2014 yang menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional 

dipegang oleh Negara, Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan 

memelihara ekspresi budaya tradisional, penggunaan ekspresi budaya 

tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, hak 

cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Seni batik merupakan warisan budaya tak 

benda, warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak berbentuk 

benda (non-material) yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya 

lokal dan sumber daya genetik, misalnya batik, keris, angklung, tari saman.
12

 

Dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta 

menyatakan bahwa salah satu ciptaan yang dilindungi adalah karya seni batik 

atau seni motif.
13

 Perlindungan hak cipta menganut prinsip bahwa sebuah 

ciptaan diakui secara otomatis berdasarkan saat pertama kali muncul ke dunia 

nyata bukan saat pertama kali didaftarkan,
14

 kecuali untuk kebutuhan 
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 Sabrina Santi, Infobatik, 2017, Pengertian Batik Menurut Para Ahli, Diakses melalui 

https://infobatik.id/pengertian-batik-menurut-para-ahli/ , pada Tanggal 29 Agustus 2018 pukul 

21.31 WIB  
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 Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Hariyani & R. Serfianto D. P. , Op.Cit., hal. 18. 
13

 Penjelasan Pasal 40 huruf j, yang dimaksud karya seni batik adalah motif batik kontemporer 

yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena 

mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna 
14

 Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Hariyani & R. Serfianto D. P., Op.cit., hal. 53. 

https://infobatik.id/pengertian-batik-menurut-para-ahli/
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pemberian lisensi dan pengalihan hak cipta harus didaftarkan supaya memiliki 

dasar hukum.
15

  

Berbeda dengan perlindungan hak merek, merek harus didaftarkan terlebih 

dahulu untuk mendapatkan hak atas merek.
16

 Menurut Pasal 1 angka 5 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

bahwa hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada 

pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan  sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 

untuk menggunakannya. Merek sangat perlu didaftarkan agar mendapatkan 

kepastian hukum bagi penemu merek dan pemilik merek. Dengan dilihat 

bagaimana hukum beroprasi dalam masyarakat, maka dapat diketahui salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi hukum yakni faktor kesadaran hukum 

warga Girilayu khususnya pengrajin batik terhadap pentingnya perlindungan 

hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat kita lihat kesadaran hukum terhadap 

pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian, meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan 

mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan 

dianalisis, serta penelitian ini bertujuan memecahkan masalah-masalah 

                                         
15

 Ibid., hal. 16. 
16

 Yusran Isnaini, 2010, Buku Pintar HAKI, Bogor: Penerbit Ghalih Indonesia, hal. 33. 
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aktual yang dihadapi sekarang.
17

 Dalam penelitian ini penulis akan 

mendeskripsikan mengenai kesadaran hukum pengrajin batik Girilayu 

terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu 

hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam 

aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi 

yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.
18

 Jenis 

penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena 

permasalahan yang diteliti saling berkaitan dengan aturan hak kekayaan 

intelektual yang penerapannya dihubungkan terhadap data yang diperoleh 

dilapangan yaitu mengenai kesadaran hukum pengrajin batik akan 

pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan 

penelitian di Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari 

sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu 

                                         
17

 Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 57. 
18

 Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 47. 
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dikumpulkan dan diolah sendiri.
19

 Peneliti akan memperoleh data 

melalui wawancara terhadap para pengrajin batik Girilayu untuk 

mengetahui wawasan dan pemahaman perlindungan hak kekayaan 

intelektual. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan 

perundang-undangan.
20

 

1) Bahan hukum primer berupa aturan-aturan yang berkaitan dengan 

hak kekayaan intelektual 

2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan 

ilmiah hukum yang terkait objek penelitian 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan pengumpulan data 

antara lain: 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang 

diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 

publikasi dan hasil penelitian.
21

 

b. Studi Lapangan 

                                         
19

 Suteki & Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Depok: PT RajaGrafindo 

Persada, hal. 214. 
20

 Zainuddin Ali, Op.cit., hal. 106. 
21

 Ibid. 
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Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara wawancara di lapangan secara bebas dengan 

pengrajin batik Girilayu 

6. Metode Analisis Data 

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode analisis 

kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga 

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh.
22

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran skripsi, berikut 

sistematika skripsi di bawah ini: 

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka mengurainkan tinjauan umum tentang 

perlindungan hukum, tinjauan umum tentang kesadaran hukum, tinjauan 

umum tentang hak cipta dan merek, dan tinjauan umum tentang batik. 

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan yaitu akan menguraikan 

kesadaran hukum pengrajin batik girilayu dengan melakukan wawancara. 

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil 

penelitian dan pembahasan serta saran yang diberikan kepada pihak yang 

berkaitan dalam penulisan skripsi ini. 

                                         
22

 Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Op.Cit., hal. 192. 


