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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

   Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki 

keistimewaan. Adanya suatu keistimewaan ini melahirkan hak dari manusia 

tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Teori yang 

sering muncul dalam sejarah pikiran manusia ialah bahwa keistimewaan 

manusia terletak dalam wujud manusia itu sendiri, sebagaimana didapati 

melalui pikirannya, maka keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Hak-

hak yang didapati orang secara rasional dianggap abadi dan tetap berlaku.
1
 

Tiap-tiap orang lain, termasuk pemerintah harus mengindahkannya, dengan 

membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah tersebut. Salah satu aspek 

hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah 

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas 

Hak Kepemilikan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak 

tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang  

memadai. 

   Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai 

salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Hukum HKI adalah 

hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-

karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara 
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luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan 

kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai suatu 

hak ekslusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak 

milik lainnya. 

   Indonesia sebagai negara kepulauan mememilki 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 karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi undang-

undang. 

   Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, 

tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan 

industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian karya seni dan 

budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya 

bagi penciptanya saja,  tetapi juga bangsa dan negara 
2
. 

   Dalam konteks negara Indonesia, perlindungan hukum akan HKI telah 

diakomodir melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti 

UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek, dan perundang-undangan HKI lainnya seperti Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang  Perlindungan Varietas Tanaman, 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

   Hak cipta terdiri atas hak ekonomi  (economic rights) dan hak moral 

(moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat 

ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang 

melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan  atau 

dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah 

dialihkan
3
. Minimnya kesadaran akan urgensi perlindungan HKI juga menjadi 

indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya 

orang lain. Hal ini perlu mendapat perhatian intensif pemerintah agar 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum HKI khususnya 

hukum hak cipta dapat ditegakkan. 

   Dalam pasal 12 Undang-undang No. 19 Tahun 2002, termasuk ciptaan 

yang dilindungi ialah seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, 

gambar, seni ukir, seni pahat, seni kaligrafi, seni patung, dan seni terapan. 

Dari segi tujuan, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta tersebut membawa 

misi strategis, antara lain untuk memberikan landasan perlindungan bagi 

kepemilikan hak atas karya-karya intelektual pencipta baik yang berupa karya 

ilmu pengetahuan maupun karya-karya yang termasuk dalam lingkup seni dan 

sastra. 

   Atas dasar Undang-Undang Hak Cipta diharapkan dapat tumbuh sikap 

pengakuan, penghargaan, dan penghormatan masyarakat terhadap hak 
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seseorang atas karya ciptaannya 
4
. Daerah yang menjadi pusat pengrajin di 

bali adalah daerah gianyar yang banyak menyimpan seniman-seniman yang 

memiliki imajinasi berpikir dalam menghasilkan karya seni yang brilian dan 

jiwa seninya tidak terlepas dari adat istiadat daerah bali, sehingga dalam 

kesehariannya mereka menghasilkan karya-karya penuh dengan kreativitas 

serta mengembangkannya mengikuti kemajuan. 

   Seperti misal karya-karya berupa seni lukisan, patung tradisional, 

ukiran dan perak. Semua hasil karya seni tersebut belum mendapat 

perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual karena ketidaktahuan dan 

ketidakpedulian para pengrajin terhadap perlindungan tersebut. Kurangnya 

tingkat pemahaman masyarakat terhadap suatu hak cipta dikarenakan kultur 

masyarakat kabupaten gianyar bersifat tradisional dan menganggap suatu 

karya seni adalah untuk dinikmati orang lain serta lebih condong bersifat 

menerima terhadap eksploitasi hasil karyanya, sehingga suatu kesalahan 

dianggap seperti hal yang biasa terjadi. 

   Hal ini berakibat pada pemikiran bahwa jika mereka berkarya dan hasil 

karyanya bermanfaat bagi orang banyak, mereka akan merasa bangga dan 

tidak begitu mempermasalahkan apabila ternyata orang lain menirunya, 

bahkan merasa telah diuntungkan karena hasil karyanya telah di sebarluaskan 

dan dikenal oleh banyak orang.
5
 Keadaan ini nampak jelas dalam 

penghargaan atas kereatifitas dan karya seni dalam masyarakat tradisional 

kabupaten gianyar. Karya seni aslinya tidak dibubuhi nama atau tanda lain 
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sebagai pengenal penciptanya. Para maestro kayu ukiran Bali seperti seperti I 

Gusti Nyoman Lempad, Tjokot, Nyana, dan lain-lain yang terkenal dengan 

ciri khas tersendiri pada karya yang mereka ciptakan.  Pada intinya tiru 

meniru dalam kehidupan seni masyarakat tradisional tidak pernah dirisaukan 

dan di permasalahkan. Kebiasaan tidak mencantumkan nama pada suatu 

karya cipta dalam masyarakat tradisional berlaku diseluruh tanah air. 

Fenomena ini juga terjadi di kabupaten gianyar yang menjadi pusat 

kebudayaan seni khususnya seni ukir di bali. Para pengrajin ukir membuat 

seni ukiran dengan model yang sama tanpa ada pernah terjadi keributan. 

   Mereka memandang bahwa karya cipta tidak hanya semata mata 

bernilai materi belaka, akan tetapi mempunyai nilai sosial dan religius. 

Mereka meyakini adanya nilai pahala yang dapat dipetik dari karya ciptanya. 

Ilmu yang dimiliki seseorang apabila di pelajari, diamalkan seseorang kepada 

orang lain, maka yang memiliki ilmu tersebut akan mendapatkan pahal dari 

sang pencipta (Tuhan Yang Maha Esa). Melihat kenyataan di atas peran 

aparat penegak hukum dalam hal ini pemerintah daerah sangatlah diperlukan. 

Pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan perhatiannya kepada potensi-

potensi daerah yang bersifat asli dan menjadi ciri khas suatu daerah tersebut. 

   Dengan memberikan penyuluhan kepada pengrajin daerah agar 

mendaftarkan karya cptaannya ke instansi yang berwenang mengurusi 

masalah perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga tidak 

akan muncul lagi kejadian-kejadian yang merugikan para pecipta karena 

ciptaannya ditiru, dijiplak atau digandakan oleh orang lain apalagi sampai di 
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gandakan oleh bangsa lain. Seperti diketahui bahwasanya kelemahan 

penerapan hukum di indonesia adalah struktur aparat penegak hukumnya, 

bukan subtansi aturan hukumnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

sebagai undang-undang yang di dalamnya memuat perihal karya cipta 

diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan yang ideal terhadap 

karya seni ukir tradisional sebagai salah satu bentuk karya cipta itu sendiri.   

   Atas uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk membahas dan 

menganalisis tentang bagaimana penerapan di lapangan atas kesadaran 

hukum hak cipta dapat terealisasi dengan baik Maka peneliti merumuskan 

permasalahan ini ke dalam bentuk penulisan hukum yang peneliti beri judul 

“KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN HAK CIPTA ATAS KARYA 

SENI UKIR TRADISIONAL DI BALI (studi di desa Batubulan Kecamatan 

Sukawati kabupaten Gianyar Bali)”. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

   Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti 

ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kesadaran hukum pendaftaran pengrajin terhadap hak cipta 

karya seni ukir tradisional khususnya di Desa Batubulan Kecamatan 

Sukawati kabupaten Gianyar Bali ? 
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2. Upaya-Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten 

gianyar untuk menumbuhkan kesadaran hukum pendaftaran atas karya seni 

ukir di daerahnya tersebut ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

peneliti melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesadaran hukum pendaftaran 

pengrajin terhadap hak cipta karya seni ukir tradisional di kabupaten 

Gianyar Bali. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya apa yang dilakukan 

oleh pemerintah kabupaten Gianyar untuk menumbuhkan kesadaran 

hukum pendaftaran atas karya seni di daerahnya tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut diatas, 

maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 a. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum 

khususnya ilmu hukum hak cipta yang berdasarkan permasalahan tentang 

kesadaran hukum pendaftaran di bidang hak cipta ukiran di kabupaten 

Gianyar Bali. 
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 b. Manfaat Praktis. 

  a. Bagi Peneliti 

  Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti untuk menambah dan 

pengembangan wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya ilmu hukum 

tentang hak cipta dan untuk syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Hukum (Strata 1). 

 b. Bagi Masyarakat 

  Penulisan ini juga diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya bagi 

masyarakat pengrajin seni di bali, Untuk memberikan pengetahuan pada 

masyarakat pengrajin akan pentingnya kesadaran hukum khususnya di 

bidang pendaftaran hak cipta agar menghargai hasil karya cipta seni ukiran 

tradisional di Bali. 

  c. Bagi Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

  Hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kesadaran 

hukum serta melaksanakan penegakan hukum Hak Atas Kekayaan 

Intelektual di kabupaten Gianyar Bali. 

 

E. Metode Penelitian 

   Dalam penelitian mengenai “Kesadaran Hukum Pendaftaran Hak Cipta 

Atas Karya Seni Ukir Tradisional Di Bali (studi di desa Batubulan kecamatan 

Sukawati kabupaten Gianyar Bali)”, peneliti menggunakan metode 

pendekatan hukum Yuridis Sosiologis  yang didalamnya mencakup :  
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    1. Metode Pendekatan 

  Jenis penelitian yang di gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

penelitian hukum Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan penelitian hukum 

yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan 

dengan pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran angket
6
. 

Yuridis artinya penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum,  

khususnya yang berkaitan dengan hukum hak cipta. Dasar-dasar yang 

terdapat dalam perundang-undangan tersebut yaitu undang – undang 

nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang digunakan untuk 

menganalisis masalah. Sosiologis artinya penelitian yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui pengamatan 

(observasi), wawancara ataupun penyebaran angket. Penulis memilih 

menggunakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis ini karena penulis 

ingin mengetahui bagaimana cara menumbuhkan rasa kesadaran hukum 

hak cipta di masyarakat pengrajin seni ukir tradisional di Gianyar Bali. 

   2. Lokasi Penelitian 

  Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian bertempat di daerah 

desa Batubulan kecamatan Sukawati kabupaten Gianyar Bali. Pemilihan 

lokasi penelitian tersebut di dasarkan atas pertimbangan bahwa di desa 

batubulan kabupaten Gianyar adalah daerah kesenian di Bali yang pada 

perkembangannya sudah menjadi komoditas seni yang di perdagangkan 

secara komoditas masal. 
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   3. Jenis Data 

  Jenis data dalam penelitian hukum yang dilakukan peneliti berasal dari : 

  a. Data primer 

   Merupakan data/keterangan yang diperoleh secara langsung dari 

sumber dimana penelitian akan berlangsung. Jenis data primer yang 

digunakan dalam penelitian hukum yang mengikat antara lain hasil 

wawancara dengan responden yang dilakukan oleh penulis di lokasi 

desa Batubulan Kecamatan Sukawati kabupaten Gianyar Bali, dokumen 

- dokumen yang menyangkut dengan data penelitian, dan hasil 

observasi penulis di lokasi penelitian. 

  b. Data sekunder 

   Data sekunder ini adalah data yang diperoleh peneliti melalui bahan-

bahan yang meliputi :  

          1).  Buku – buku hukum yang terkait dengan tema penelitian, 

          2). Peraturan perundang-undangan yaitu Undang – Undang Nomor 19 

Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 

       3). Situs-situs Internet yang berhubungan dengan tema penelitian. 

   c. Data Tersier 

   Adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan, jurnal 

hukum, kamus hukum, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema 

penelitian. 
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   4. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

  a. Wawancara 

  Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak 

yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan 

penyelidikan
7
. Dari teknik wawancara penelitian ini peneliti menggunakan 

penarikan populasi sekaligus sampel responden baik dari masyarakat 

pengrajin dan dari dinas terkait. Adapun populasi sekaligus sampel 

responden yang disebut yaitu : 

      1). a. Populasi 

Populasi penelitian ini terdiri dari masyarakat pengrajin karya seni ukir 

yang ada di desa Batubulan kecamatan Sukawati kabupaten Gianyar 

bali. 

  b. Sampel Responden Masyarakat Pengrajin. 

Sampel responden penelitian ini terdiri dari masyarakat pengrajin karya 

seni ukir yang ada di desa Batubulan kecamatan Sukawati kabupaten 

Gianyar bali, penarikan sample dilakukan dengan penerapan Simple 

Random Sampling yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi 

dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) 

dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota 

populasi dianggap homogen (sejenis). teknik sampling ini termasuk 
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Probability sampling yaitu metode sampling yang memberikan peluang 

yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. Sample yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian 

yang sedang dilakukan peneliti adalah 10% dari masyarakat pengrajin 

seni ukir yang terdapat di desa Batubulan kabupaten gianyar bali, dari 

100 orang pengrajin di desa batubulan peneliti mengambil 10 orang 

responden diantaranya yaitu Made Pranata Widayat, Gede Swarsa, I 

Made Karna, I Wayan Putra, Wayan Suadnyana, Nyoman Aken, I Gede 

Arya, I Gusti Bagus Andhika, Ida Bagus Anom, Putu Tirta . 

  2). Populasi Sekaligus Sampel Responden Dinas Terkait. 

Populasi dan sampel responden penelitian ini terdiri dari anggota Dinas 

Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten 

Gianyar Bali, penarikan sample dilakukan dengan penerapan Purposive 

Sampling dikenal juga dengan sampling pertimbangan ialah teknik 

sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai 

pertimbangan - pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya 

atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Hanya mereka yang ahli 

yang patut memberikan pertimbangan pertimbangan untuk untuk 

pengambilan pengambilan sampel yang diperlukan. Pemilihan 

pengambilan sampel ini karena di pemerintah daerah kabupaten 

Gianyar hanya keterangan dari Dinas Pariwisata dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan saja yang diperlukan dalam  tema 

penelitian ini. 
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 b. Dokumentasi 

  Yaitu pengumpulan data – data dengan cara mencatat dan memanfaatkan 

data – data yang ada di lokasi penelitian, baik berupa pernyataan dari 

masyarakat kabupaten gianyar, dokumen – dokumen resmi dari pemerintah 

daerah kabupaten gianyar, arsip – arsip pemerintah kabupaten gianyar, 

serta peraturan – peraturan yang di gunakan oleh pemerintah daerah 

kabupaten gianyar, untuk memperoleh informasi yang dapat melengkapi 

data terhadap penelitian hukum ini. 

 c. Observasi 

  Peneliti melakukan pengamatan dengan sengaja dan sistematis untuk 

mengetahui secara langsung bagaimana kesadaran hukum pendaftaran hak 

cipta atas karya seni ukir tradisional di bali dengan cara terjun langsung ke 

lapangan memantau obyek yang di teliti. 

   5. Analisa Data 

  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis 

secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. 

Tujuan digunakannya analisis deskriptif kualitatif ini adalah untuk 

mendapatkan pandangan-pandangan mengenai kesadaran hukum 

pendaftaran hak cipta atas karya seni ukir tradisional di Bali. 

  Berlandaskan pada pengertian pada metodologi penelitian kualitatif yang 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau perilaku yang 
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diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik 

(utuh) 
8
. 

  Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif  

yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik 

kesimpulan dan disusun secara sistematis yang merupakan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah 

berbentuk skripsi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

   Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian penelitian hukum ini, maka 

disusun menurut urutan sebagai berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 Yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika 

Penelitian. 

 BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan 

pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan di dapat dari studi 

kepustakaan beberapa literatur. 
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 Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosda. 
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 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Yang  terdiri dari gambaran umum mengenai masyarakat pengrajin seni ukir 

di kabupaten gianyar bali, kesadaran hukum pendaftaran hak cipta atas karya 

seni ukir tradisional di bali, Serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat 

pengrajin seni ukir dan pemerintah daerah setempat dalam melakukan 

penyadaran hukum pendaftaran hak cipta atas karya seni ukir tradisional di 

desa Batubulan kecamatan Sukawati kabupaten gianyar bali tersebut. 

 

 BAB IV : PENUTUP 

 Berisi kesimpulan atau ringkasan jawaban atas pernasalahan yang telah 

dibahas sebelumnya dan saran-saran yang perlu disampaikan untuk menjawab 

permasalahan yang ada dan mencari penyelesaiannya. 

  


