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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL 

KABUPATEN MAGETAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 

TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 

 

Abstrak 

Sistem perlindungan hukum HKI di Indonesia membagi kepemilikan HKI menjadi 

dua yaitu HKI yang bersifat pribadi dan HKI yang bersifat komunal. Hak Cipta 

merupakan salah satu bentuk dari perlindungan HKI. Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa perolehan hak atas suatu ciptaan 

bersifat otomatis (first to publish) sedangkan perlindungan HKI komunal berupa EBT 

dimiliki oleh Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan 

hukum tari tradisional Kabupaten Magetan dalam sistem HKI serta mengetahui 

kendala apa saja untuk mencatatkan tari tradisional Kabupaten Magetan. Metode 

penelitian ini bersifat empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Seni Tari Tradisional milik individu yang diketahui penciptanya 

mempunyai perlindungan yang bersifat otomatis namun lebih baik apabila hak 

tersebut dicatatkan sebagai bukti awal kepemilikan Hak Cipta. Kendala perlindungan 

hukum atas Hak Cipta atas Tari Tradisional di Kabupaten Magetan dikarenakan 

beberapa hal, yakni: 1).  Tidak adanya peran aktif dari pemerintah daerah; 2). Proses 

pencatatan yang rumit dan memerlukan biaya; 3). Rasa gotong-royong dan saling 

membantu antar seniman 4). Keraguan atas orisinalitas dari tari yang diciptakan. 

Kepemilikan Seni Tari yang tidak diketahui penciptanya dipegang oleh negara maka 

dari itu negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya 

Tradisional (EBT). Saat ini belum ada inventarisasi yang dilakukan Pemerintah 

Daerah atas Tari Doger sebagai suatu EBT yang dimiliki oleh masyarakat Magetan. 

Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai Hak Cipta (serta HKI pada 

umumnya) menjadi hal yang mempengaruhi dalam upaya perlindungan terhadap karya 

seni. Kurangnya pengetahuan mengenai Hak Cipta ini juga sebagai akibat dari 

Kementerian Hukum dan HAM yang bersifat pasif. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional, Seni 

Tari Tradisional 

 

 

Abstract 

The IPR legal protection system in Indonesia divides IPR ownership into two, namely 

private IPR and communal IPR. Copyright is a form of IPR protection. Law Number 

28 of 2014 concerning Copyright stipulates that the acquisition of rights to a work is 

automatic (first to publish) while the protection of communal IPR in the form of TCE 

is owned by the State. The purpose of this study was to determine the legal protection 

of traditional dances in Magetan Regency in the IPR system and to find out what 
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obstacles were in registering traditional dances in Magetan Regency. This research 

method is empirical with descriptive research type. The results of the research show 

that the traditional dance art belonging to an individual whose creator is known has 

automatic protection, but it is better if the right is registered as initial evidence of 

copyright ownership. Obstacles to legal protection of Copyright for Traditional 

Dances in Magetan Regency are due to several things, namely: 1). The absence of an 

active role from local government; 2). The recording process is complicated and 

requires a fee; 3). A sense of mutual cooperation and mutual assistance between artists 

4). Doubts over the originality of the dance created. The ownership of the dance art 

whose creator is unknown is held by the state, therefore the state is obliged to take an 

inventory, maintain, and maintain Traditional Cultural Expressions (TCE). Currently 

there is no inventory carried out by the Regional Government on Doger Dance as an 

TCE owned by the Magetan community. This is because the lack of knowledge about 

Copyright (and IPR in general) is a factor that affects the protection of works of art. 

This lack of knowledge about Copyright is also a result of the passive nature of the 

Ministry of Law and Human Rights. 

 

Keyword: Legal Protection, Copyright, Traditional Cultural Expressions, Art of 

Traditional Dance 

 

1. PENDAHULUAN 

Perlindungan terhadap HKI pada Pasal 27 ayat (2) Deklarasi HAM 1948 mengatur 

bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk 

kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau 

artistic dalam hal dia sebagai pencipta”. Melalui pasal tersebut membuktikan bahwa 

HKI merupakan isu internasional yang harus diatur dan dilindungi oleh negara-negara 

sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang bersifat universal. 

Kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber 

dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio manusia yang menalar (Arifardhani, 2020). 

Lebih lanjut, menurut Abdul Atsar HKI merupakan hak ekslusif yang lingkupnya 

meliputi teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra (Atsar, 2018). 

 Salah satu perlindungan HKI yakni perlindungan terhadap Hak Cipta yang 

meliputi Seni Tari berdasar Pasal 40 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Seni Tari mendapatkan perlindungan 

hukum secara otomatis sebagai konsekuensi dari objek perlindungan Hak Cipta yang 
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diperoleh berdasarkan prinsip deklaratif. Dalam lingkup Hak Cipta, proses 

administrasi dalam pendataan ciptaan dinamakan dengan Permohonan Pencatatan. 

Pencatatan hak cipta dimaksudkan pula sebagai bukti otentik yang sangat berperan 

dalam pembuktian awal (prima facie) di pengadilan, sehingga akan lebih baik apabila 

hak cipta tersebut dicatatkan (Isnaini, 2019). Dalam Pasal 38 Ayat (1) UUHC 2014 

diatur pula mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang mengatur bahwa Hak 

Cipta untuk ciptaan yang bersifat komunal berupa EBT dipegang oleh Negara. Salah 

satu wujud dari EBT yakni berupa gerak yang di dalamnya juga termasuk tari. 

(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019) 

Tari yang dimaksud sebagai objek EBT yakni tarian yang menunjukkan keberadaan 

suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Kekayaan 

intelektual berupa Hak Cipta maupun EBT seharusnya tercatat dan terdaftar pada 

instansi yakni DJKI. Dengan adanya pendataan tersebut diharapkan dapat menjadi 

perlindungan seni tari tradisional dari ancaman penyalahgunaan ataupun klaim dari 

pihak asing. Contoh kasus klaim EBT adalah adanya klaim dari Malaysia terhadap 

tarian Reog Ponorogo pada tahun 2007 silam. Kasus ini tentunya membuat geram para 

seniman Reog serta pengrajin topeng Reog karena mereka merasa telah terciderai hak 

atas kepemilikan EBT baik hak moral maupun hak ekonomi.  

 Isu mengenai perlindungan hukum terhadap kesenian tari tradisional 

merupakan salah satu isu yang penting mengingat kekayaan dan keragaman budaya 

Indonesia amatlah melimpah. Magetan yang dikenal sebagai kota pariwisata dan 

budaya juga harus mendapatkan kepastian perlindungan hukum atas kekayaan budaya 

yang dimiliki. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Perlindungan Hukum Seni Tari Tradisional Kabupaten Magetan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. 

Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, pertama bagaimanakah 

perlindungan hukum tari tradisional Kabupaten Magetan berdasarkan Undang-Undang 

Hak Cipta, kedua apa saja yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum 

tari tradisional Kabupaten Magetan.  
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2. METODE 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris 

atau disebut pula penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan (Suratman, 

Philips Dhilah, 20014). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Jenis data yang digunakan yakni Data Primer dan Data Sekunder. Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data Studi Lapangan (Field 

Research) serta Studi Kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif (tidak berbentuk angka). 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

3.1 Perlindungan Hukum Tari Tradisional Kabupaten Magetan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

3.1.1  Perlindungan Hukum Terhadap Tari yang Diketahui Penciptanya 

 Kabupaten Magetan memiliki seniman tari tradisional dengan karya mereka 

masing-masing. Dari banyaknya tarian tradisional tersebut diantaranya yakni Tari 

Mangundang karya ibu Hapsari Tri Wahyuni, Tari Nirmala karya saudara Ferry 

Nur Cahyo, Tari Gondang Kasih karya ibu Sri Wiyati, Tari Bedaya Sudamala karya 

bapak Indro Tri W., Karya Gandhewa Langkap karya saudari Siska Hariyati. 

  Pasal 1 ayat (1) UUHC memberikan batasan pengertian hak cipta yakni “Hak 

Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.”.  Lebih lanjut, menurut teori hukum dalam Hak Cipta agar suatu 

ciptaan memiliki perlindungan hukum harus memenuhi persyaratan berikut: 1). 

Originaity/Keaslian; 2). Creativity/Kreativitas.; 3). Fixed Form. (Janed, 2000) 

 Berdasarkan uraian di atas maka tari tradisional yang diciptakan para seniman 

tari di Kabupaten Magetan merupakan salah satu karya cipta dalam bidang 

kesenian yang perlindungan hukumnya berupa hak atas ciptaan atau hak cipta. Tari 
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tradisional yang merupakan suatu ciptaan telah mendapatkan perlindungan secara 

otomatis sejak tari tersebut diwujudkan dan diumumkan. Meskipun perolehan hak 

atas ciptaan tidak melalui porses administratif bukan berarti menghilangkan sama 

sekali proses administrasi dalam wilayah hak cipta. Proses asministrasi dalam 

pendataan hak cipta disebut dengan Permohonan Pencatatan. Adanya pencatatan 

hak cipta yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Cipta dapat mendatangkan 

manfaat bagi pencipta atau pemegang hak cipta yakni: 1). Sebagai bukti bahwa 

pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak kebendaan (Saidin, 2013); 2). 

Dengan adanya pencatatan hak cipta dimaksudkan sebagai bukti otentik yang 

sangat berperan dalam pembuktian awal di pengadilan. (Isnaini, 2019) 

 

3.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Tari yang Tidak Diketahui Penciptanya 

Kabupaten Magetan memiliki tari tradisional klasik yang telah ada sejak zaman 

penjajahan Belanda. Tari tersebut diyakini bersifat turun temurun sehingga 

penciptanya tidak dapat diketahui sengan pasti. Tarian yang dimaksud adalah Tari 

Doger yakni tari yang merupakan bagian dari kesenian Jaranan biasanya disajikan 

oleh dua orang yang terdiri dari seorang penari dan seorang pemeran humor 

(Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, 

1992). Tarian ini sebagai identitas atas semangat perlawanan masyarakat Magetan 

dalam melawan penjajahan yang dikemas dalam bentuk kesenian. 

 Tari Doger sendiri tidak diketahui secara pasti siapa pencipta awalnya 

(Triwahyuni, Asal-usul Tari Doger, 2021). Tarian ini hanya diketahui dan 

dilestarikan secara turun menurun antar generasi (Wiyati, Asal-usul Tari Doger, 

2021). Kesenian tradisional yang tidak diketahui penciptanya merupakan kesenian 

yang turun temurun antar generasi yang sudah lama ada. Tari tradisional yang 

tidak diketahui penciptanya dikategorikan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional 

(EBT). Perlindungan tari sebagai salah satu EBT diatur dalam Pasal 38 ayat (1) 

Undang-Undang Hak Cipta “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang 

oleh Negara.” 
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 Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa “Negara 

wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.  Dengan diselenggarakannya inventarisasi 

diharapkan karya cipta EBT tersebut mendapatkan kepastian dalam perlindungan 

hukum dan juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mempertahankan 

kebudayaan tersebut. Inventarisasi juga penting dilakukan agar tidak terjadi kasus 

pengklaiman terhadap EBT oleh negara lain. Pencatatan EBT dapat dilakukan 

secara langsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

terdekat maupun dilakukan secara online melalui website milik Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual. Pencatatan EBT dilakukan dengan pengisian formulir 

sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. 

 

3.2 Kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum Tari Tradisional Kabupaten 

Magetan 

3.2.1 Kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum Tari Tradisional yang Diketahui 

Penciptanya 

a. Tidak Adanya Peran Aktif dari Pemerintah Daerah 

 Berdasarkan wawancara dengan ibu Hapsari Tri Wahyuni selaku 

seniman tari menyatakan bahwa beliau selaku seniman belum mencatatkan 

karya ciptanya karena belum adanya wadah yang mampu memberikan arahan 

mengenai perlindungan atas karya ciptaan dari dinas terkait yang dalam hal ini 

adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan (Triwahyuni, 

Kendala dalam Upaya Perlindungan Hak CIpta, 2021). Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh saudari Siska Hariyati sebagai pencipta karya tari yang 

mengaku bahwa belum adanya peran atau rangkulan dari dinas terkait 

mengenai pencatatan hak cipta atas suatu tarian (Hariyati, 2021).  

b. Proses Pencatatan yang Rumit dan Membutuhkan Biaya 
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 Kendala berikutnya yang menghalangi pencatatan atas suatu karya 

cipta yakni pencatatan hak cipta yang terkesan rumit dan membutuhkan biaya. 

Menurut saudari Siska Hariyati mengungkapkan bahwa dengan tidak adanya 

label manajemen yang mengurus kepemilikan HKI maka akan sulit dalam 

prosesnya (Hariyati, 2021). Keterangan lain juga disampaikan oleh bapak 

Indro Tri W. yang menginginkan untuk mencatatkan karya ciptanya namun 

beliau tidak terbiasa dalam proses administrasi pencatatan Hak Cipta serta 

enggan berbelit dan mengaku tidak ada biaya yang mencukupi untuk proses 

tersebut (Tri, 2021) Hal serupa juga diutarakan oleh ibu Sri Wiyati bahwa 

menurut beliau kendala utama untuk belum melakukan pencatatan karena 

prosesnya yang tidak mudah. (Wiyati, Kendala dalam Upaya Perlindungan 

Hak Cipta Seni Tari, 2021). Menurut saudara Ferry Nur Cahyo rumitnya 

proses pencatatan dan biaya yang dikeluarkan dinilai tidak sebanding dengan 

hasil yang dari adanya pencatatan hak cipta (Cahyo, 2021)  

c. Rasa Gotong-Royong dan Saling Membantu Antar Seniman 

 Beberapa seniman mengaku tidak mempermasalahkan bahkan merasa 

senang apabila karya mereka digunakan oleh seniman lain. Seperti yang 

diutarakan bapak Indro Tri W yang dengan tegas mengaku bangga apabila 

tarian yang beliau ciptakan dipergunakan oleh pihak lain (Tri, 2021). Selain 

alasan itu, mereka mengaku bahwa dengan dipakainya karya cipta mereka oleh 

seniman lain terdapat kepuasan sendiri dari pencipta karya tersebut karena 

dengan demikian berarti karya mereka diapresiasi dan menarik untuk 

dibawakan ulang (Hariyati, 2021). Adanya pandangan seperti demikian 

mengisyaratkan bahwa sebuah karya cipta tari bukan semata-mata suatu hal 

yang dapat dinilai secara komersial tetapi sebagian dari mereka cenderung 

menilainya dengan suatu rasa puas dan kebanggaan tersendiri sebagai seniman.  

d. Keraguan atas orisinalitas dari tari yang diciptakan 

 Apa yang menjadi kendala dalam pencatatan hak cipta berikutnya yaitu 

adanya keraguan batasan orisinalitias atau keaslian dari suatu karya tari. Untuk 
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melakukan pencatatan hak cipta beberapa seniman masih ragu karena gerakan 

yang dipakai bukan murni milik mereka melainkan terinspirasi dari gerakan 

tari yang sudah ada pakemnya seperti tari gambyong (Triwahyuni, Kendala 

dalam Upaya Perlindungan Hak CIpta, 2021). Keterangan serupa juga 

diutarakan oleh saudara Ferry Nur Cahyo bahwa sulit untuk menentukan hak 

ekonomi yang bisa didapatkan dari pencatatan karena sulit untuk menelusuri 

keaslian suatu karya. Beliau menambahkan bahwa dalam pendaftaran 

cenderung susah karena gerak satu dan lainnya yang banyak dan kompleks 

seperti kostum serta iringan. (Cahyo, 2021). Adapun masalah mengenai 

keaslian dari suatu karya tari ini telah diberikan penjelasan oleh bapak Tri 

Junianto bahwa dalam pencatatan dalam Hak Cipta tidak memerlukan 

pemeriksaan orisinalitas atau keaslian dari suatu ciptaan berbeda dengan 

pendaftaran Merek yang harus melalui pengujian dahulu. Beliau menambahkan 

bahwa Hak Cipta itu yang penting didaftarkan dan tidak butuh waktu lama 

untuk memperoleh Keterangan Cipta (Junianto, 2021).  

 

3.2.2    Kendala dalam Upaya Perlindungan Tari Tradisional yang Tidak Diketahui 

Penciptanya 

Inventarisasi merupakan suatu langkah utama sebagai bentuk dari 

perlindungan hukum atas suatu EBT.Tari Doger sebagai wujud EBT milik 

Kabupaten Magetan belum diinventarisasi. Menurut ibu Hapsari Triwahyuni 

selaku Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Kelembagaan Budaya mengakui 

bahwasanya dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan 

sendiri belum mengenal tentang adanya inventarisasi yang diselenggarakan 

oleh DJKI. (Triwahyuni, Asal-usul Tari Doger, 2021) 

 Minimnya pengetahuan mengenai Hak Cipta (serta HKI pada 

umumnya) sendiri menjadi hal yang mempengaruhi dalam upaya perlindungan 

terhadap karya seni. Hal ini diungkapkan oleh ibu Hapsari bahwa Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan  bahwasanya memang selama ini instansi tersebut 
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belum pernah bersinggungan dengan HKI pada umumnya dan Hak Cipta pada 

khususnya. Kurangnya pengetahuan mengenai Hak Cipta ini juga sebagai 

akibat dari Kementerian Hukum dan HAM yang bersifat pasif. Fakta ini 

memang disayangkan karena dengan demikian kesadaran pemerintah daerah 

akan pentingnya Hak Cipta cenderung rendah mengakibatkan masyarakat juga 

enggan untuk mengenal pentingnya Hak Cipta secara mendalam. Rentetan 

sebab-akibat tersebut menjadikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi kurang maksimal. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kabupaten Magetan memiliki kesenian tradisional tari yang penciptanya diketahui 

maupun yang penciptanya tidak diketahui. Bentuk perlindungan hukum dari seni 

tari tradisional yang diketahui penciptanya memperoleh perlindungan secara 

otomatis namun akan lebih baik apabila dilakukan pencatatan. Sedangkan bentuk 

perlindungan hukum dari seni tari tradisional yang tidak diketahui penciptanya 

dipegang oleh negara sebagai bentuk dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). 

Negara wajib melakukan inventarisasi atas suatu EBT untuk melindungi dari 

pengklaiman oleh negara lain serta sebagai bentuk mempertahankan kebudayaan 

tersebut dalam masyarakat. Dalam perjalanannya terdapat kendala dalam upaya 

perlindungan seni tari tradisional milik invidu maupun milik kamunal, yakni 1). 

Pemerintah Daerah kurang berperan dalam melakukan edukasi Hak Cipta kepada 

seniman tari serta belum mengetahui konsep kekayaan intelektual milik komunal; 

2). Proses pencatatan yang rumit dan memerlukan biaya; 3). Rasa gotong-royong 

dan saling membantu antar seniman; 4). Keraguan atas orisinalitas dari tari yang 

diciptakan. 

4.2 Saran 

Ada baiknya hak cipta atas suatu karya tradisional kreasi baru dicatatkan 

kepemilikan haknya. Karena pencatatan akan menjadi bukti awal apabila 
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dikemudian hari terjadi sengketa atas kepemilikan suatu karya. Dengan demikian 

suatu karya tari mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas.  

 Sehubungan dengan sifat Kementerian Hukum dan HAM yang bersifat pasif, 

ada baiknya pemerintah daerah mengajukan kerjasama dengan Kemenkumham di 

Wilayah Jawa Timur untuk mengadakan sosialisasi atau edukasi kepada seluruh 

penggiat seni. Edukasi diharapkan merata kepada seluruh seniman dikarenakan 

masih minimnya kesadaran HKI di bidang kesenian. Edukasi meliputi mengenai 

pentingnya pencatatan hak cipta serta hal-hal teknis dalam pencatatan hak cipta 

secara online. Selain diadakan edukasi kepada seniman, diharapkan pula adanya 

edukasi dari Kementerian kepada Pemerintah Daerah mengenai pengenalan 

tentang kekayaan intelektual komunal serta pentingnya inventarisasi suatu 

Ekspresi Budaya Tradisional milik daerah. 
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