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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 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”. 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.1 Istilah Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) merupakan alih bahasa langsung dari bahasa Inggris yaitu 

Intellectual Property Right.  HKI dikenal pula dalam istilah lain yakni 

intangible property, creative property, dan incorporeal peoperty. Lebih 

lanjut, menurut Abdul Atsar HKI merupakan hak ekslusif yang lingkupnya 

meliputi teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.2 Peraturan 

mengenai HKI secara internasional telah disepakati melalui perjanjian 

TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights). Perjanjian 

tersebut lahir dari kesepakatan anggota-anggota WTO (World Trade 

Organization) yang bertujuan untuk menyeragamkan sistem HKI pada 

                                                             
1 Yoyo Arifardhani, 2020, Hukukm Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Jakarta: 

Kencana, Hal. 7 
2 Abdul Atsar, 2018, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: 

Deepublish, Hal. 2 
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negara-negara anggota WTO (World Trade Organization).3 Perjanjian 

TRIPs tersebut kemudian diadopsi  dan disahkan melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The 

Worlds Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia).  

 Berdasarkan kepemilikannya HKI dibagi menjadi dua yaitu HKI 

yang bersifat pribadi dan HKI yang bersifat komunal. HKI yang bersifat 

pribadi artinya hak tersebut adalah hak ekslusif milik individu. HKI 

individual mempunyai cakupan perlindungan meliputi Hak Cipta, Paten, 

Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu, dan Varietas Tanaman. HKI yang bersifat komunal artinya hak 

tersebut dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat tertentu yang umumnya 

bersifat turun menurun. HKI komunal mencakup perlindungan terhadap 

Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Indikasi 

Geografis/Indikasi Asal, dan Sumber Daya Genetik. Peraturan mengenai 

perlindungan kekayaan komunal diatur dalam Peraturan Menteri Hukum 

dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual 

Komunal. 

 Hak Cipta merupakan salah satu lingkup perlindungan HKI. 

Pengertian mengenai hak cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) yaitu “hak 

ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 

                                                             
3 Abdul Atsar, Op. Cit., Hal. 8 
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mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” Penjelasan umum UUHC 2014 menjelaskan bahwa hak cipta 

yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual memiliki ruang lingkup 

perlindungan yang paling luas yang mencakup ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra, serta program komputer. Seni Tari merupakan salah satu cakupan 

perlindungan Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Huruf (e) UUHC 

2014. Perlindungan seni tari yang dimiliki individu mendapatkan 

perlindungan hukum secara otomatis sebagai konsekuensi dari objek 

perlindungan Hak Cipta yang memang 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 lebih baik apabila 

hak cipta tersebut dicatatkan.4 Pencatatan Hak Cipta dapat mendatangkan 

banyak manfaat dan kemudahan bagi pencipta maupun pemegang hak 

cipta. 

 UUHC 2014 juga mengatur pula mengenai Ekspresi Budaya 

Tradisional (EBT). Pasal 38 ayat (1) UUHC 2014 berbunyi “Hak Cipta 

atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara” maka 

kepemilikan Hak Cipta atas Tari Tradisional yang telah menjadi Public 

Domain dipegang oleh negara. Negara wajib melakukan inventarisasi, 

menjaga, dan memelihara EBT sebagai bentuk perlindungan baik secara 

hukum maupun secara pelestarian. Pada skala internasional, EBT disebut 

                                                             
4 Yusran Isnaini, 2019, Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Pradipta 

Pustaka Media, Hal. 17 
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sebagai Traditional Cultural Expressions (TCEs) dimana secara bahasa 

dan makna memiliki kesamaan arti dengan Ekspresi Budaya Tradisional. 

World Intellectual Property Organization (WIPO) telah mendefinisikan 

TCEs sebagai berikut “TCEs are, succinctly, the forms in which 

traditional culture is expressed. They can be, for example, dances, songs, 

handicraft, designs, ceremonies, tales or many other artistic or cultural 

expressions. TCEs are seen as integral to the cultural and social identities 

and heritage of indigenous and local communities, reflecting core values 

and beliefs. TCEs are handed down from one generation to another, and 

are maintained, used or developed by their holders. They are constantly 

evolving, developing and being recreated”.5 Dalam publikasi WIPO 

tersebut juga ditegaskan bahwa kepemilikan EBT dipegang oleh 

masyarakat adat dan komunitas lokal yang mengembangkan, memelihara, 

dan mengidentifikasi secara budaya dengan mereka serta berusaha untuk 

mewariskannya antar generasi.6   

 Kekayaan intelektual berupa Hak Cipta maupun EBT seharusnya 

terdaftar dan tercatat pada instansi yang bersangkutan yakni DJKI. Dengan 

adanya pendataan tersebut diharapkan dapat menjadi perlindungan bagi 

seni tradisional dari ancaman penyalahgunaan ataupun klaim dari pihak 

asing. Beberapa  diantaranya pernah terjadi kasus klaim oleh negara asing. 

Contoh kasus klaim EBT adalah adanya klaim dari Malaysia terhadap 

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

                                                             
5 World Intellectual Property Organization (WIPO), 2020, “Intellectual Property and Genetic 

Resources, Traditional Knowledge and Traitional Cultural Expression”, WIPO Publication No. 

933E, Switzerland, Hal. 15 
6 World Intellectual Property Organization (WIPO), Op. Cit., Hal. 20 



5 
 

 

geram para seniman Reog serta pengrajin topeng Reog karena mereka 

merasa telah terciderai hak atas kepemilikan EBT baik hak moral maupun 

hak ekonomi. Malaysia mengklaim tari Reog Ponorogo dengan nama tari 

Barongan dengan menggunakan topeng dadak merak. Awal mula muncul 

kontroversi ketika pada topeng Dadak Merak di situs resmi Kementerian 

Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia terdapat tulisan “Malaysia”. 

Malaysia beralasan bahwa pengakuan atas tarian tersebut karena 

banyaknya masyarakat keturunan Jawa di Batu Pahat, Johor, dan Selangor, 

Malaysia. Tak cukup sampai pada kasus tersebut, pada tahun 2008 

Malaysia mengakui bahwa lagu Rasa Sayange dari kepulauan Maluku 

merupakan milik negara tersebut. Malaysia beralasan bahwa lagu Rasa 

Sayange merupakan milik rumpun melayu yakni Indonesia dan Malaysia. 

Masih dalam kasus klaim EBT, pada tahun 2009 Malaysia melakukan 

klaim terhadap tari Pendet dari Bali. Kontroversi ini dimulai dengan 

adanya tayangan iklan pariwisata Malaysia pada saluran Discovery 

Channel yang menampilkan Tari Pendet sebagai tarian dari negara 

Malaysia. Selain kasus-kasus tersebut diatas, masih banyak lagi mengenai 

kasus klaim kepemilikan atas Kekayaan Intelektual Komunal yang tidak 

terbatas pada EBT saja. Adanya kasus-kasus tersebut tentulah merugikan 

masyarakat pemilik budaya asli yang mencerminkan identitas mereka. 

 Kabupaten Magetan terkenal sebagai daerah yang kaya akan 

pariwisata dan budaya. Kabupaten Magetan juga mempunyai banyak 

seniman tari tradisional dengan segudang karya yang diciptakan. Kesenian 

berupa tari tradisional yang dimiliki oleh beberapa seniman tari di 
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Magetan belum tercatatkan Hak Ciptanya secara formal pada DJKI. 

Meskipun perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis namun pencatatan 

Hak Cipta juga perlu dilakukan untuk menjaga dan melindungi hak yang 

seharusnya diperoleh para pencipta. Selain itu pula, Magetan mempunyai 

EBT berupa kesenian tari yaitu Tari Doger. Sayangnya, Tari Doger 

tersebut belum terinventaris oleh DJKI. Hal ini sangat disayangkan karena 

tanpa adanya catatan pada instansi yang berwenang akan sangat rentan 

terjadinya plagiasi maupun pengakuan terian tersebut oleh pihak lain.  

 Isu mengenai perlindungan hukum terhadap kesenian tari 

tradisional merupakan salah satu isu yang penting mengingat kekayaan 

dan keragaman budaya Indonesia amatlah melimpah. Budaya sebagai nilai 

dan cerminan indentitas dari suatu daerah harus dijaga dan dilindungi. 

Magetan yang dikenal sebagai kota pariwisata dan budaya juga harus 

mendapatkan kepastian perlindungan hukum atas kekayaan budaya yang 

dimiliki. Untuk itu penulis mengangkat isu ini untuk diteliti secara 

mendalam dan secara hati-hati yang kemudian dituangkan dalam karya 

ilmiah skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

TARI TRADISIONAL KABUPATEN MAGETAN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK 

CIPTA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada Latar Belakang di atas, penulis 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah perlindungan hukum tari tradisional Kabupaten 

Magetan? 

2. Apakah yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum tari 

tradisional Kabupaten Magetan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum tari 

tradisional Kabupaten Magetan dalam sistem Hak Kekayaan 

Intelektual. Tujuan lain yang hendak dicapai adalah mengetahui 

halangan atau kendala apa saja dalam melindungi tari tradisional 

Kabupaten Magetan sebagai objek perlindungan Hak Cipta. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam ilmu pengetahuan hukum di bidang Hukum Kekayaan 

Intelektual khususnya di bidang Hak Cipta 

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas 

permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap seni 

tradisional Kabupaten Magetan sebagai objek perlindungan Hak 

Cipta 
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D. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran ialah sebuah arah dalam memberikan 

gambaran umum garis besar konsep berpikir dalam permasalahan yang 

akan diteliti. erangka konseptual dalam penelitian ini sebagaiberikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 Suatu karya cipta memperoleh perlindungan hukum yang bersifat 

otomatis yang disebut dengan Hak Cipta. Perlindungan mengenai Hak 

Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. Salah satu objek perlindungan yang diatur dalam lingkup Hak Cipta 

adalah Tari Tradisional. Seni Tari Tradisional sendiri berdasarkan 

kepemilikannya dibedakan menjadi dua yakni Tari yang dimiliki oleh 

individu dan Tari yang dimiliki oleh komunal (masyarakat luas). Tari 

Tradisional yang dimiliki oleh komunal merupakan bagian dari Ekspresi 

Budaya Tradisional yang keberadaanya dimiliki oleh Negara. Seni 

Perlindungan 

Hukum 

Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentangHak 

Cipta 

Tari Tradisional 

milik individu 

Tari Tradisional 

milik komunal 
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tradisional yang dimiliki oleh negara artinya kesenian tersebut tidak 

diketahui penciptanya dan telah dilestarikan turun temurun oleh suatu 

kelompok masyarakat tertentu dalam suatu daerah yang disebut dengan 

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). 

 

E. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan  

 Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris atau disebut pula penelitian hukum sosiologis atau 

penelitian lapangan.7 Penelitian hukum  empiris merupakan penelitian 

hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis 

bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam 

perilaku hukum masyarakat.8 Melalui pendekatan ini hukum tidak 

hanya dikaji dari aspek normative tetapi hukum juga perlu dikaji 

tentang bagaimana implementasinya di masyarakat. 9 Penulis 

menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui 

dan meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. 

Dalam hal penelitian ini, penulis meneliti terhadap permasalahan yang 

                                                             
7 Suratman & Philips Dhilah, 2004, Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

Hal. 101 
8 Bachtiar, 2019, Metode Penelitian Hukum, Tangerang: UNPAM PRESS, Hal. 62 
9 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Depok: Prenada Media Group, Hal. 149 
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ada mengenai perlindungan hukum terhadap seni tradisional 

Kabupaten Magetan. 

2. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat 

pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap 

tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai 

gejala hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat.10 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis 

penelitian deskriptif untuk memaparkan dan memperoleh gambaran 

lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap seni tradisional 

Kabupaten Magetan. 

3. Sumber dan Jenis Data 

 Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

pengamatan di lapangan. Dalam penelitian yuridis empiris 

mengkaji dan menganalisis  tentang perilaku hukum individu atau 

masyarakat dalam kaitannya dengan hukum maka dengan 

sendirinya sumber data utamanya adalah data primer yang 

diperoleh langsung dari masyarakat yang terkait dengan objek 

penelitian. Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan 

                                                             
10 Abdulkadir Muhammad, 2004, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 49 
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kuesioner, wawancara, atau observasi.11 Pada penelitian ini penulis 

menggali data primer melalui wawancara dengan beberapa 

seniman Kabupaten Magetan serta Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Magetan.  

b. Data Sekunder 

 Data sekunder dapat pula disebut dengan bahan pustaka. 

Dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.12  

4. Metode Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan 

data  sebagai berikut: 

a. Studi Lapangan (Field Research) 

 Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer. 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui 

proses wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan objek 

penelitian.  

b. Studi Kepustakaan (Library Research) 

 Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data 

sekunder. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-

undangan, buku, jurnal, media cetak ataupun elektronik yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

 

                                                             
11 Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan 

Penelitian Hukum Empiris”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13 No.2, Mei 2013, Hal. 311 
12 Bachtiar, Op. Cit., Hal. 34 
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5. Metode Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif (tidak berbentuk angka). Penggunaan metode analisis 

data kualitatif dalam suatu penelitian adalah untuk mencari pengertian 

yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita.13 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini terdiri dari empat bab yang memiliki keterkaitan 

antara satudengan yang lain yaitu sebagai berikut: 

 BAB I merupakan Pendahuluan yakni paparan yang terdiri dari 

latarbelakang penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, beserta 

sistematika penulisan. 

 BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat uraian 

mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi 

landasan teori. Dalam BAB ini terdapat empat sub-bab yakni Pertama, 

Tinjauan Hak Cipta yang menguraikan tentang Sejarah Hak Cipta, 

Pengertian Hak Cipta, Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta, Jangka Waktu 

Perlindungan Hak Cipta, dan Hak Terkait. Kedua, Tinjauan mengenai 

Ekspresi Budaya Tradisional. Ketiga, Tinjauan Seni Tari yang meliputi 

Sejarah Tari di Indonesia serta Pengertian dan Jenis Pola Tari. Keempat, 

Teori Perlindungan Hukum yang meliputi Pengertian dan Bentuk 

Perlindungan Hukum serta Perlindungan HKI dalam Negara Hukum. 

                                                             
13 Conny R. Semiawan, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Grasindo, Hal. 1 
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 BAB III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang 

menjawab rumusan masalah pada penelitian ini tentang bagaimana 

perlindungan hukum tari tradisional Kabupaten Magetan berdasarkan 

Undang-Undang Hak Cipta serta apa saja yang menjadi kendala dalam 

upaya perlindungan hukum tari tradisional Kabupaten Magetan. 

 BAB IV merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran sebagai tindak lanjut yang menguraikan simpulan dari analisis hasil 

penelitian. 

Daftar Pustaka. 
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