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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  

tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi, menjaga.
12

  Hukum

menurut Sudikno Mertokusumo
13

 adalah sebagai kumpulan peraturan-

peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan 

peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, 

yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum 

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat 

umum dan normatif, umum karna berlaku bagi setiap orang dan normatif 

karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh 

dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan 

kepatuhan kepada kaedah-kaedah. 

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan 

perlindungan hukum adalah :
14

“ Jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka 

memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan 

manusia lain.” 

12
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai 

Pustaka, 1989), hlm. 526. 
13

 Sucipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2005), hlm. 45. 
14

 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta : Liberty, 1988), 

hlm. 38 
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Setiono
15

 menyatakan perlindungan hukum adalah tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang 

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkikan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia. 

Perlindungan hukum adalah
16

 adanya upaya melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk 

bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula 

bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah 

memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena 

itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan 

dalam bentuk adanya kepastian hukum. 

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
17

 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

                                                           
15

 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta : Liberty, 1988), 

hlm. 38 
16

 Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 

121. 
 

17
 Musrihah, 2000, hal. 30.
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peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan 

dalam melakukan suatu kewajiban. 

2. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir 

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran. 

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah 

memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena 

itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan 

dalam bentuk adanya kepastian hukum.
18

  

3. Teori Perlindungan Hukum  

Menurut Fitzgerald,
19

 menjelaskan teori perlindungan hukum 

bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat 

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. 

                                                           
18

 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an, Disertasi, 

(Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004), hal. 112. 
19

 Menurut Fitzgerald dikutip dalam Rita Teresia, 2015, Perlindungan Hukum Hak Cipta 

Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di 

Internet, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, , hlm. 10. 
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Menurut Djumhana dijelaskan bahwa doktrin-doktrin 

yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu:
20

 1) Doktrin 

Publisitas (Right of Publicity); 2) Making Available Right dan 

Merchandising right; 3) Doktrin Penggunaan yang pantas (Fair use/ Fair 

dealing); 4) Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (the Work Made for Hire 

Doctrine); 5) Perlindungan (Hak) Karakter; 6) Pengetahuan Tradisional 

(traditional Knowledge); dalam lingkup keterkaitan Hak Cipta; 7) 

Cakupan-cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta; software free, 

copyleft, open source. 

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk 

mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki 

kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat 

menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan 

bangsa.
21

 

Menurut David Bainbridge,
22

 justifikasi perlindungan HKI dapat 

digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya ,setiap orang harus 

diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil 

darinya, ia tak lebih dari seorang budak. Ungkapan ini menjadi semakin 

penting mengingat dalam perspektif HKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya 

berasal dari otak atau kemampuan intelektual manusia. Selanjutnya perlu 

                                                           
20

 Menurut Djumhana dikutip dalam Hasbir Paserangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta 

Software Program Komputer di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, 

Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 24.  
21

 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, 

hlm. 46.  
22

 Menurut David Bainbridge dikutip dalam Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, 
Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 21. 
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pula di catat rasionalitas lain yang lebih bersifat pragmatik. Rasionalitas 

ini bertumpu pada prinsip bahwa perlindungan diperlukan untuk menjaga 

tatanan perekonomian pada khususnya dan kehidupan sosial pada 

umumnya. 

Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum lemah, juga ditemukan 

dalam pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke. 

Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan teori Hukum 

Alam abad XVII. Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena 

adanya suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian ini terjadi semata-mata 

karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan 

untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban 

dan keamanan.
23

 Karena pada dasarnya setiap orang, tanpa diskriminasi, 

berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, 

pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun 

administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak 

memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang 

obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang 

adil dan benar.
24

 

 

B. TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

Hak kekayaan intelektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual 

Property Rights (IPR) dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai 

                                                           
23

 Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai 
Implementasi, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 11. 

24
 Pasal  12  Undang-undang  Nomor  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
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Intellectual Eigendom.
25

 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

didalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual, 

atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang 

biasa digunakan untuk IPR, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir 

otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk 

manusia.
26

 Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, 

Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat 

dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. HKI dikategorikan sebagai hak 

atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya 

intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam 

mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan 

pikiran.
27

 

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari 

kegiatan kreatif,suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan 

kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, memiliki manfaat serta 

berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai 

ekonomis
21 

Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya 

intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan 

tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya 

yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat 

                                                           
25

 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam 
Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika, 1956), hlm. 87. 

26
 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian 

Kontemporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 6-7.
 

27
 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, 

(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31. 
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dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan 

adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa 

perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini 

untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan 

mencipta. Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai 

hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual 

manusia.
28

 

Defenisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc 

Keough dan Andrew Stewart
29

 mendefenisikan HKI sebagai “Sekumpulan 

hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari 

usaha-usaha yang kreatif”. Defenisi HKI yang tidak jauh berbeda juga 

dikemukakan oleh United Nations Conference On Trade And Development 

(UNCTAD) dan International Centre for Trade and Sustainable 

Development (ICTSD). Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan 

hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum. 

2. Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual 

Di Indonesia, instrumen perlindungan karya intelektual pada sistem 

HKI meliputi:
30

 

a. Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). 

b. Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016). 

                                                           
28

 Paingot Rambe Manalu, Hukum Dagang Internasional: Pengaruh Globalisasi Ekonomi 
Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: 
Novindo Pustaka Mandiri, 2000), hlm. 22.

 

29
 Menurut Jill Mc Keough dan Andrew Stewart dikutip dalam Bambang Kesowo, 

Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, (Semarang : 

PT.Persada,1995), hlm. 206.
 

30
 Tomi Suryo Utomo, op.cit, hlm. 9. 
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c. Merek (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). 

d. Varietas Tanaman (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000). 

e. Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000). 

f. Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000). 

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2000). 

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem 

hukum yang terdiri atas:  

1) Subjek Perlindungan, yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat 

penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum;  

2) Objek Perlindungan, yaitu semua jenis Hak Kekayaan Intelektual 

yang diatur oleh undang-undang seperti merek, cipta, paten, desain 

industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan 

varietas tanaman; 

3) Pendaftaran Perlindungan, dimana Hak Kekayaan Intelektual yang 

dilindungi adalah sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat 

pendaftaran;  

4) Jangka Waktu Perlindungan, yaitu lamanya Hak Kekayaan Intelektual 

itu dilindungi oleh undang-undang;  
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Tindakan Hukum Perlindungan bagi pihak yang terbukti melakukan 

pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual maka pelanggar harus dikenai 

hukuman baik secara perdata maupun secara pidana.
31

  

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang 

dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap hak milik 

intelektual didasari pada dua alasan. Pertama, karena dalam karya 

intelektual terdapat moral right yang mencerminkan tentang keprinadian 

dari si pencipta. Kedua karena faktor ekonomi atau commercial right yang 

dikandung oleh karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang 

mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan 

hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual.
32

 

3. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual 

Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual sebagai cara untuk 

menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan 

kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual 

berdasarkan prinsip sebagai berikut : 

a. Prinsip Keadilan ( The Principle of Natural Justice) 

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada 

pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka 

kepentingan yang disebut hak. 

b. Prinsip Ekonomi ( The Economic Argument ) 

                                                           
31

 Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Suatu 

Pengantar), Alumni, Bandung, hlm.144. 
32

 Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2010, hlm. 111. 
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Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan 

kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai 

ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. 

c. Prinsip Kebudayaan ( The Cultural Argument ) 

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu 

pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta 

akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara. 

d. Prinsip Sosial ( The Social Argument ) 

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga 

Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya 

merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan 

keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau 

lingkungan.
33

 

4. Upaya Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual 

Upaya perlindungan hukum dalam HKI sebagai upaya pengakuan 

terhadap suatu hak terdiri dari dua sistem yaitu :
 34

 

(1) Sistem Konstitutif  

Dalam sistem konsitutif perlindungan hukum atas HKI dapat diakui 

dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Sistem 

Konstitutif ini mengharuskan adanya pendaftaran untuk mendapatkan 

perlindungan hak, pada saat ini biasa dikenal  dengan sebutan first to 

                                                           
33

 Rahayu Hartini,SH.,M.Si, Kajian Implementasi Pinsip-Prinsip Perlindungan HKI Dalam 

Peraturan HKI Di Indonesia, Malang, http://ejournal.umm.ac.id, akses 15 November 2018. 

 
34

 Abdulkadir, Muhammad, 2007, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan intelektual, 

bandung, PT.Citra Aditya Bakti,hlm. 157 

http://ejournal.umm.ac.id/
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file system. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang 

menimbulkan kepastian hukum, untuk itu menurut system konstitutif 

HKI seseorang hanya data diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang 

jika didaftarkan. Tidak mendaftarkan berarti tidak mendapat pengakuan 

dan ada perlindungan hukum. 

(2) Sistem Deklaratif  

 Sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran HKI, 

tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan 

yang memiliki kepastian hukum. Sistem ini memberikan perlindungan 

hukum pada pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI, sehingga 

system deklaratif sering disebut juga first to use system. Melalui sisitem 

ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, 

hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan memastikan 

sudah tidak ada pihak lain yang terlenih dahulu melakukan 

pendaftaran.
35

 

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan atas permohonan 

yang diajukan oleh pemilikinya atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual 

atau kuasanya. Permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual diajukan 

kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, namun untuk permohonan hak Perlindungan 

                                                           
35

 Ivan Fadjri, “ Penerapan Asas Kebaruan (novelty) dalam perlindungan hukum pemegang 

hak desain industry dari tindakan similiaritas di Indonesia”, diponegoro Journal vol 5, nomor 3, 

tahun 2016, hal 7 
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Varietas Tanaman diajukan kepada Kantor Perlindungan Varietas 

Tanaman.
36

 

 

B. HAK CIPTA 

1. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hukum Hak Cipta 

Perjanjian multilateral, baik itu Berne Convention maupun TRIPs 

Agreement mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah 

satu konsep dasar
37

 pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak 

suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata 

(tangible form). Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak 

diperlukan suatu formalitas
 
atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari 

pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain 

industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak 

tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu 

mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak 

atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu 

terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka 

tidaklah ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta 

                                                           
36

 Ibid. 
37

 Bandingkan dengan Article 9 ayat (1) TRIPs Agreement, yang menyatakan : 

“Copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods 

of operation or mathematical concepts as such” Bandingkan juga dengan Eddy Damian, 

Hukum Hak Cipta, (Bandung : Alumni, 2005), Hal. 99. 
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secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam 

bentuk nyata.
38

 

Di samping prinsip yang paling fundamental tersebut, di dalam 

perlindungan hak cipta dikenal juga prinsip atas asas orisinalitas (keaslian). 

Asas orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum di 

bidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti halnya novelty 

(kebaruan) yang ada dalam paten, karena prinsip originalitas adalah tidak 

meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian 

oleh penciptanya.
39

 

Landasan hukum dari segi formal maupun segi material adalah Pasal 5 

ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 

RI Tahun 1945. Dasar hukum bidang hak cipta ini sangat penting diketahui, 

karena Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dan 

menjadi anggota dalam Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 

yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek RI Nomor 18 Tahun 

1997 dan World Intellectual Property Organization Dagang Hak Kekayaan 

Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang RI Nomor 

7 Tahun 1994, Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 3564, disahkan dan diundangkan 

di Jakarta pada tanggal 2 November 1994. 

                                                           
38

 Bandingkan dengan Mckeough Stewart, Intellectual Property in Australia 2
nd

 
edition, Butterworth, hal. 125. 

39
 Agnes Vira Ardian, Op.Cit, hlm.44. 
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Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for The Protection of 

Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya 

Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Copyright Treaty (Perjanjian 

Hak Cipta WIPO) selanjutnya disebut WTC melalui Keputusan Presiden RI 

Nomor 19 Tahun 1997.
40

 

Pada mulanya hak cipta diatur menurut Auteurswet Staatsblad 1912 

Nomor 600, kemudian diubah dan diganti dengan Undang-undang RI 

Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217), yang disahkan 

dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 1982, kemudian diubah 

dengan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI 

Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362), 

disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1987, yang 

diubah lagi dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak 

Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 2679), disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Mei 

1997, dan terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4220), yang disahkan dan 

diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya disebut 

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 (UU No. 28 Tahun 2014). 

                                                           
40

 Ibid, hlm 45. 



30 
 

Pada permulaan abad ke-18 Hak Cipta tidak diakui sebagai hak 

tersendiri. Hak cipta melekat erat dengan objek materiil yang didalamnya 

ciptaan ini berbentuk. Sehingga apabila dimisalkan pada suatu perjanjian 

kerja, atas suatu Hak Cipta otomatis akan beralih haknya ketika suatu 

barang/benda diserahkan dari tangan yang mengerjakan kepada pemberi 

kerja.
41

 

Istilah “hak” berasal dari bahasa Arab. Hak berarti milik atau 

kepunyaan. Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya 

dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang 

dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya. Dalam bahasa Belanda 

dikenal istilah Auters Rechts yang berarti hak pengarang. Kemudian istilah 

hak pengarang itu diganti dengan istilah hak cipta, dan pertama kali istilah 

hak cipta itu disampaikan oleh Sutan Mohammad Syah dalam Kongres 

Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951.
42

 

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang 

sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan 

sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam bahasa Inggris 

disebut Copy Right yang berarti hak cipta. Adapun pengertian secara yuridis 

menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, berbunyi :
43
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“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.” 

Kemudian dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan :
44

 

a. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin 

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan 

kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan, atau 

keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat 

pribadi; 

c. Ciptaan  adalah  hasil  setiap  karya  pencipta  yang  menunjukkan 

keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. 

 

2. Hak yang Melekat 

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum 

terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan 
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menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan 

kreatifitasnya yang bersifat pribadi.
45

 

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi 

hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap 

sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan 

penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut 

merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si 

pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah 

kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, 

sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka 

pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak 

cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. 

Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan 

mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan pesetujuan pencipta 

atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya 

kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan 

persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya 

telah meninggal dunia diperlukan ijin dari ahli warisnya. Dengan demikian 

sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian 

                                                           
45

 Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, (Bandung : PT Eresco, 1995, 

Cetakan kedua), hal. 10. 



33 
 

kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai 

hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya :
46 

a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;  

b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;  

c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan  

d. Mengubah isi ciptaan. 

Dua hak moral utama yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta adalah :
47 

a. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk 

memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna 

mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja 

mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan 

pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta; 

b. Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan 

yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta. 

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah 

diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan 

suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang 

yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap 

perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang 
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lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut.
48

 

Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk: 

a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya 

ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara 

umum; 

b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan 

lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, 

penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada 

akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Disamping itu 

tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama 

penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Disamping hak moral tersebut, hak cipta juga berhubungan dengan 

kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (Economic Rights). Adanya 

kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, 

merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa 

ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai 

nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, 

walaupun bentuknya tidak berwujud (intangible). 
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3. Ciptaan-Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014  tentang Hak Cipta pada pasal 

40 dikatakan ciptaan yang dilindungi adalah:
49

 

1. Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan 

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:  

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan 

semua hasil karya tulis lain;  

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;  

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;  

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;  

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim;  

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;  

g. Karya seni terapan;  

h. Karya arsitektur;  

i. Peta;  

j. Karya seni batik atau seni motif lain;  

k. Karya fotografi;  

l. Potret;  

m. Karya sinematografi;  
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n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;  

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional;  

p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 

dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;  

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli;  

r. Permainan video; dan  

s. Program Komputer.  

2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat l dilindungi sebagai ciptaan 

tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. 

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, 

termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum 

dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata 

yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. 

Menurut L. J. Taylor
50

 yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari 

sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian 

yang dilindungi adalah bentuk nyata dari sebuah ciptaan dan bukan yang 

masih merupakan sebuah gagasan atau ide. Bentuk nyata ciptaan tersebut 

bisa berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu 

pengetahuan.
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Dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, 

yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu 

karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan 

tiruan serta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian 

sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang 

bersifat pribadi.
51 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Penjelasannya 

menyatakan bahwa : 

“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan 

karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan 

menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, 

kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau 

didengar.” 

 

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi 

pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak 

tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau 

memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, 

mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, 

mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, 

merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana 

apapun. 

Sifat hak cipta ditegaskan dalam Pasal 16  UU No. 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, yaitu : 

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud. 
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(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun 

sebagian karena : 

c. Pewarisan; 

d. Hibah; 

e. Wasiat; 

f. Perjanjian tertulis; atau 

g. Sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan  

perundang-undangan. 

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (stelsel) pendaftaran 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu sistem konstitutif (atributif) dan 

sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, diperolehnya hak melalui 

pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu HKI diberikan karena adanya 

pendaftaran. Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran bukan 

merupakan suatu keharusan. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa 

pendaftaran itu bukan untuk menerbitkan hak, melainkan hanya 

memberikan dugaan atau sangkaan hukum (rechtsvermoeden) atau 

presumption iuris yaitu bahwa pihak yang haknya terdaftar adalah pihak 

yang berhak atas hak tersebut dan sebagai pemakai pertama atas hak yang 

didaftarkan.
52

 

Pendaftaran hak cipta dibawah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta menganut sistem negatif deklaratif. Pendaftaran ciptaan tidak 

mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan 
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yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak 

cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. 

Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan 

oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yang diajukan kepada 

Direktorat Jenderal HKI disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh 

ciptaan atau penggantinya. 

4. Pelanggaran Hak Cipta  

Definisi pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara eksplisit dalam 

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, pelanggaran hak cipta 

dapat dijelaskan dengan pengertian sebagai berikut :
53

 Pelanggaran Hak 

Cipta berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak 

cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran 

hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika seseorang 

mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau 

mengambil dan menggunakannya tanpa izin, termasuk kejahatan besar. 

Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain adalah salah. 

Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang 

tampaknya tidak merasa bersalah bila mencurinya. 

Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak 

mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran 

hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau 

hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon  
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kepada  Pengadilan  Niaga  agar  memerintahkan  penyerahan seluruh atau 

sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, 

pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang 

merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Ketentuan penyelesaian sengketa 

diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 105 No. 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta. Hak untuk mengajukan gugatan itu tidak mengurangi hak negara 

untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam hal 

penyidikan di bidang hak cipta bahwa selain penyidik Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan 

hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 

bidang hak cipta.
54

 

 

C. EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI 

PENGETAHUAN TRADISIONAL 

1. Pengertian 

 Menurut WIPO yang merupakan organisasi internasional di bidang 

HKI, pengetahuan tradisional adalah: 

 “The categories of traditional knowledge include…expressions of 

folklore in the form of music, dance, song, handicraft, design, stories and 

artwork…”.
55
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 Melalui pengertian tersebut diketahui bahwa  suatu  karya intelektual 

dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional apabila  tumbuh dan 

secara komunal dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas 

tertentu. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai pengetahuan 

tradisional manakala pengetahuan tersebut: 

a. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi; 

b. Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang  

lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu; 

c. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari  masyarakat  

yang membangunnya; 

d. Merupakan jalan hidup (way of life), yang digunakan secara 

bersama- sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya di sana 

terdapat nilai- nilai masyarakat. 

 Batasan yang diberikan oleh WIPO tersebut jelas menyebutkan bahwa 

folklore merupakan bagian dari pengetahuan  tradisional  (traditional 

knowledge). Selanjutnya, keempat syarat atau unsur yang seharusnya ada 

dalam pengetahuan tradisional tersebut juga seharusnya diterapkan dalam 

folklore, karena pada hakikatnya folklore merupakan bagian dari 

pengetahuan tradisional yang hal ini memberikan konsekuensi segala 

ketentuan yang ada dalam pengetahuan tradisional juga berlaku dalam 

folklore. 
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 Agus Sardjono memberikan definisi Folklore sebagai berikut:
56

 

“Kreasi yang berorientasi pada kelompok dan berlandaskan tradisi sebagai 

suatu ekspresi dari budaya dan identitas sosialnya dan pada umumnya 

disampaikan atau ditularkan secara lisan melalui peniruan atau dengan 

cara lainnya. Bentuknya meliputi antara lain bahasa, karya sastra, musik, 

tarian, permainan, mitos, upacara ritual, kebiasaan, kerajinan tangan, karya 

arsitektur dan karya seni lainnya. 

 Ekspresi Budaya Tradisional dalam Rancangan Undang-Undang 

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional pada Pasal 1 

angka 2 dikatakan:
57

 

 “Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi, baik 

material (benda) maupun immaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya 

yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan Pengetahuan Tradisional, 

yang bersifat turun-temurun. “ 

 Lebih mengerucut lagi dalam konteks ke-Indonesiaan, pengertian 

tentang folklore memang telah diberikan pada penjelasan Pasal  10  UU 

Hak Cipta No 19 Tahun 2002. Namun demikian, penerapannya dalam 

praktik ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Ada tiga alasan yang 

menjadi penyebabnya. Pertama, definisinya mengandung rumusan yang 

kurang jelas. Kedua, belum diaturnya prosedur untuk membedakan antara 

Ciptaan yang terkategori folklore dengan Ciptaan yang bukan folklore. 
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Ketiga, tidak diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk 

menetapkan suatu Ciptaan sebagai folklore.
58 

 
Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

memberikan definisi terhadap folklore sebagai berikut: 

’’Folklore dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional,  baik 

yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, 

yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya  berdasarkan  standar 

dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara  turun-temurun,  

termasuk: 

1. cerita rakyat, puisi rakyat 

2. lagu rakyat dan istrumen musik tradisional 

3. tari-tarian rakyat, permainan tradisional; 

4. hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, 

mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan 

tenun tradisional.’’
59

 

 

Pada tahun 2014, Undang – undang hak Cipta dicabut dan digantikan 

dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam 

Penjelasan Pasal 38 UUHC 2014 dinyatakan : Yang dimaksud dengan 

"ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk 

ekspresi sebagai berikut:  

1) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa 

maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang 

dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;  

2) musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau 

kombinasinya;  

3) gerak, mencakup antara lain, tarian;  

                                                           
       

58
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 Ibid., hal. 6-7. 
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4) teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara 

rakyat;  

5) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang 

terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, 

logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau 

kombinasinya; dan  

6) upacara adat. 

Definisi ekspresi budaya tradisional di dalam Undang – undang hak 

Cipta 2014 telah diperluas jika di bandingkan dengan definisi foklor yang 

terdapat di dalam Undang – undang hak Cipta 2002. Undang – undang hak 

Cipta 2014 memasukan upacara adat dan seni rupa, baik dalam bentuk dua 

dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan 

seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-

lain atau kombinasinya sebagai ekspresi budaya tradisional yang 

dilindungi. Hanya saja permainan tradisional tidak lagi dilindungi sebagai 

ekspresi budaya tradisional. 

2. Perkembangan Perlindungan Folklore  

  Perlindungan terhadap folklore telah menjadi isu yang serius oleh 

masyarakat internasional dalam kaitannya dengan HKI sejak disadari 

adanya nilai potensi yang tinggi, baik dari segi kebudayaan maupun 

ekonomi yang terkandung di dalam pengetahuan tradisional
 
tersebut. 

 Hal tersebut telah menyadarkan negara-negara berkembang, yang 

memiliki pengetahuan dan kebudayaan tradisional yang tinggi 
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dibandingkan negara maju, untuk memberi perhatian yang lebih terhadap 

perlindungan folklore. 

 Kesadaran tersebut disambut oleh masyarakat internasional dengan 

menjadikan masalah perlindungan folklore sebagai masalah internasional 

yang harus disikapi dengan berbagai tindakan perlindungan nyata yang 

dilakukan secara global. Hal ini menjadi alasan diadakannya suatu 

kesepakatan internasional yang membahas mengenai masalah folklore. 

 Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam  kerangka memberi 

perlindungan folklore, yakni: Pertama, perlindungan dalam bentuk hukum 

dan perlindungan dalam bentuk nonhukum.
60

 Bentuk perlindungan dalam 

bentuk hukum, yaitu upaya melindungi folklore melalui bentuk hukum 

yang mengikat, semisal: Hukum HKI, peraturan- peraturan yang mengatur 

masalah sumber genetika, khususnya  pengetahuan tradisional (termasuk 

folklore), kontrak, dan hukum adat. Perlindungan folklore melalui rezim 

HKI dimaksudkan untuk melindungi hak hasil penciptaan intelektual. 

 Kedua, perlindungan dalam bentuk nonhukum, yaitu perlindungan 

yang diberikan kepada folklore yang sifatnya tidak mengikat,  meliputi 

code of conduct yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan 

organisasi nonpemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta. 
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Property Protection for Traditional Knowledge Prepared by the Secretariat. 
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Perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran, dan 

database dari folklore.
61 

 
Diawali dengan kesepakatan di bidang Hak Cipta yang dilakukan pada 

tahun 1886 yang ditandatangani di Bern. Konvensi ini bernama 

International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 

dan terkenal dengan sebutan Konvensi Bern (Berne Convention). Dalam 

Konvensi Bern ini objek perlindungan Hak Cipta hanya karya-karya sastra 

dan seni yang meliputi segala hasil di bidang sastra, ilmiah, dan kesenian 

dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Masalah perlindungan 

pengetahuan tradisional, termasuk folklore belum menjadi bahasan yang 

dimasukkan dalam konvensi ini. 

 Baru pada 14 Juli 1967 di Stockholm, dalam revisi atau 

penyempurnaan Konvensi Bern yang kelima, masalah folklore  

dimasukkan. Dalam konferensi tersebut diperkenalkan suatu perlindungan 

terhadap folklore dalam skala internasional. 
62

 

 

D. DESAIN INDUSTRI 

1. Pengertian Desain Industri 

Menurut Yustiono istilah desain berasal dari bahasa Prancis dessiner, 

yang mempunyai arti menggambar, kadang-kadang juga diartikan dalam 

pengertian perancangan. Dan Profesor Bruce Archer, merumuskan 

pengertian desain yaitu bahwa desain adalah bidang keterampilan, 

pengetahuan, dan pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya 
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dengan apresiasi dan adaptasi lingkungannya ditinjau dari kebutuhan-

kebutuhan kerohanian dan kebendaannya.
63

 

Demikian menurut Yustino
64

, dalam pengertian yang lebih luas, ruang 

lingkup desain itu meliputi fenomena benda buatan manusia. Oleh karena 

itu desain mencakup bidang yang luas : desain produk, tekstil, interior, 

grafis, arsitektur, desain rekayasa, serta desain kota. Betapapun luasnya, 

kesemua bidang itu dapat dikembalikan pada citra dasar desain, yaitu bahwa 

kesemuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan 

material manusia. 

Dari cakupan bidang desain yang begitu luas, desain produk atau 

dikenal dengan desain industri adalah bidang yang sangat banyak berkaitan 

dengan kehidupan manusia terutama dalam sektor perindustrian.
65

 

Adapun defenisi dari desain industri dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri :
66

 

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 

daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang 

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) atau 2 

(dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, 

komoditas industri, atau kerajinan tangan.”
 

Defenisi dari desain industri memiliki arti yang penting untuk semua 

pihak karena dengan definisi tersebut seseorang akan mengetahui ruang 

lingkup dari kreasi yang dapat didaftarkan sebagai desain industri 
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berdasarkan Undang- Undang Desain Industri Indonesia. Kata 

bentuk (shape) dan konfigurasi (configuration)  memiliki  arti  yang 

sama  serta  merujuk  kepada  kreasi  dengan kategori 3 dimensi (the three 

dimensional aspect of an article), sedangkan komposisi garis dan warna 

bersifat dua dimensi.
67

 

Pada dasarnya desain industri merupakan “pattern" yang dipakai dalam 

proses  produksi  barang  secara  komersial  dan  dipakai  secara  berulang-

ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah 

yang merupakan ciri bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak 

cipta.
68

 

2. Pemegang Hak Desain Industri
 

Pemegang  Hak  desain  industri  merupakan  orang  yang  

menghasilkan rancangan desain industri. Yang dapat diberi hak untuk 

memperoleh hak atas desain industri adalah :
69 

1) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. 

2) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak 

desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika 

diperjanjikan lain. 

3) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak 

lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau yang dibuat orang lain 

berdasarkan pesanan, pemegang hak desain industri adalah pihak yang 
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untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali 

ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak 

pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke 

luar hubungan dinas. 

4) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau 

berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu  dianggap 

sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika 

diperjanjikan lain antara kedua pihak. 

3. Desain Industri Yang Mendapatkan Perlindungan 

Untuk mendapatkan perlindungan hak Desain Industri, suatu Desain 

Industri haruslah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam undang-undang 

Desain Industri dinyatakan bahwa hak Desain Industri diberikan untuk 

Desain Industri yang baru. Suatu Desain Industri dianggap baru apabila 

pada saat dimohonkan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. 

Pengungkapan sebelumnya dapat berupa pengumuman dan/atau penggunaan 

Desain Industri sebelum tanggal penerimaan baik di Indonesia maupun di 

luar negeri.
70 

Perbedaan antara satu Desain Industri dengan Desain Industri lainnya, 

haruslah didasarkan oleh kesan estetis yang ditimbulkannya sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 undang-undang Desain Industri bahwa 

suatu kreasi Desain Industri bertujuan untuk memberikan kesan estetis. Jadi 

untuk dapat dikatakan memiliki kebaruan, Suatu Desain Industri harus 
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memiliki perbedaan kesan estetis (berbeda secara signifikan) dengan Desain 

Industri lain yang sudah ada sebelumnya, dan juga bukan merupakan 

kombinasi dari fitur-fitur Desain Industri yang sudah ada atau diketahui 

sebelumnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) 

perjanjian TRIPs (Agreement on Trade of Related Aspects on Intellectual 

Property Rights).
71

 

 

E. HAK MEREK 

1. Pengertian Merek 

Pengertian merek yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 20 

Tahun 2016 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, 

angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa. Sedangkan menurut beberapa ahli mengemukakan 

pengertian dari merek itu sendiri, yaitu:
72 

a. H.M.N Purwo Sutjipto 

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu 

dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. 

b. Prof. R. Soekardono 

Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana 

dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan 
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asalnya barang dalam perbandingan dengan barang – barang sejenis 

yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang – orang atau badan – 

badan perusahaan lain. 

c. Mr. Tirtaamidjaya (mensitir pendapat Prof. Vollmar) 

Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang 

dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya 

membedakan barang itu dengan barang – barang sejenis lainnya. 

Dengan  demikian,  merek  merupakan  suatu  tanda  pengenal  dalam 

kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus 

merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang 

atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. 

2. Fungsi Merek 

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan 

berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi 

orang yang sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan 

merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari 

produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi 

adversiting tool untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.
73 

Selain itu, merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang 

atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk 

barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. 

Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang 
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sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. 

Sejenis di sini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus 

termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula.
 74 

Menurut P.D.D 

Dermawan, fungsi merek ada tiga, yaitu:
75 

a. Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukan 

bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan 

karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk 

itu dibuat secara professional. 

b. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan 

kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk – produk bergengsi. 

c. Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi 

kolektor produk tersbut. 

 

3. Jenis – Jenis Merek 

Jenis merek dijelaskan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016, 

yaitu merek sebagaimana diatur dalam undang – undang ini meliputi 

merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang 

digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk 

membedakan barang – barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa 

adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 
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seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum 

yang membedakan jasa – jasa sejenis lainnya.
76

 

Selain jenis merek tersebut di atas, Undang – Undang Nomor 20 

Tahun 2016 juga mengenal jenis merek lainnya, yaitu Merek Kolektif. 

Pasal 46 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek 

kolektif sebagai merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan 

karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau 

badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang 

atau jasa sejenis lainnya.
77
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