
 
 

LAPORAN 
TIM PENGKAJIAN HUKUM 

TENTANG  
PERLINDUNGAN HUKUM KEBUDAYAAN DAERAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disusun Oleh Tim Kerja Pengkajian Hukum 
Diketuai oleh: 

DR. H. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R.I 

TAHUN 2009 
 

 



 ii

ABSTRACT 

 

 Pengetahuan tradisional (PT) dan ekspresi budaya tradisional 

(EBT) merupakan aset negara yang sangat potensial bagi kemakmuran 

bangsa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi kepemilikannya 

banyak diakui (diklaim) oleh pihak asing tanpa adanya benefit sharing, 

sehingga terjadi konflik kepentingan antara negara maju dan negara 

berkembang seperti Indonesia. Kelemahan kita dalam mengembangkan 

sistem perlindungannya belum adanya sistem perlindungan yang tepat dan 

memadai serta terbatasnya data, dokumentasi dan informasi tentang PT 

dan EBT.  Perjuangan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang  

untuk adanya perlindungan hukum terus diselenggarakan untuk 

merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional 

tersebut, di tingkat internasional pada tahun 2000 dibentuk IGC-GRTKF  

(Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional 

Knowledge, and Folklor) oleh WIPO untuk membahas kemungkinan-

kemungkinan diadakannya suatu perjanjian yang mengikat, sebagai upaya 

hukum untuk melindungi secara internasional, kemudian di tingkat nasional 

Pemerintah sedang melakukan pembahasan mengenai Rancangan 

Undang Undang (RUU) tentang SDGPTEF (Sumber Daya Genetika, 

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Sementara 

yang sudah ada yaitu Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak 

Cipta belum sepenuhnya operasional, karena belum adanya Peraturan 

Pelaksanaannya. 

 Untuk itu dibutuhkan rezim hukum baru yang responsif dan 

khusus berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan 

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan diperlukan 

adanya program yang nyata dan khusus untuk pengembangan yang 

berkelanjutan, bagi subtansi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi 

Budaya Tradisional yang berpotensi menambah penghasilan masyarakat 

pemiliknya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Α.  Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dan 

merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 20.000 pulau di 

mana masing-masing pulau memiliki adat istiadat, kebiasaan, serta 

keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing.1  

Keragaman budaya daerah ini terlihat dengan jelas pada 

aspek-aspek geografis, etnis, sosio cultural, agama serta 

kepercayaan. Indonesia memiliki kekayaan budaya, baik 

peninggalan sejarah maupun pengetahuan tradisional dengan 

potensi yang sangat besar untuk menghasilkan berbagai macam 

hasil karya dan tradisi dari seluruh wilayah di Indonesia dari 

Sabang hingga Merauke dimana  terdapat lebih 900 suku bangsa 

yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia.2  

Karya-karya seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang 

telah lama “hidup” dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai 

suatu aset yang bernilai ekonomis. Pengetahuan Tradisional dan 

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan kekayaan Indonesia yang 

tak ternilai sebagai sebuah identitas bangsa, sehingga kebudayaan 

daerah ini dapat disandingkan dengan kebudayaan maupun hasil 

karya internasional dan merupakan  aset negara yang tidak ada 

duanya. 

                                                
1  Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, FHUI, Kepentingan Negara Berkembang 

Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, 
Depok, 2005, halaman 73. 

2 Ibid, hal. 109. 
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Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) diartikan 

sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan 

oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang 

bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan 

perubahan lingkungan. 3  Pengetahuan Tradisional termasuk juga 

didalamnya ekspresi folklore (yang antara lain berwujud : cerita, 

lagu, barang hasil kerajinan, dll)  telah ada sejak ratusan bahkan 

mungkin ribuan tahun yang lalu. Banyak keuntungan yang 

diperoleh dengan memanfaatkan kekayaan tradisional yang dimiliki 

oleh bangsa Indonesia. 

Seperti kita ketahui “batik” merupakan suatu produk tekstil 

dengan desain khusus yang merupakan ciri khas Indonesia; “coto 

Makasar”, “gudeg” mengindikasikan suatu produk makanan khas 

Makasar dan Yogjakarta; “Reog Ponorogo dan Tari Pendet” adalah 

seni tradisional dari Ponorogo dan Bali; 4  “Tuguran” merupakan 

salah satu pakaian upacara perkawinan daerah Istimewa 

Yogjakarta. 5  Semua itu adalah khasanah kearifan tradisional 

Indonesia 

 Di era perdagangan bebas sekarang ini, banyak negara 

yang mulai mencari alternatif produk baru untuk diperdagangkan. 

Termasuk penggalian   produk-produk yang berbasis pengetahuan 

tradisional, tanpa ada kontribusi terhadap negara atau terhadap 

masyarakat pemiliknya. Komersialisasi pengetahuan tradisional 

                                                
3 Traditional Knowledge dan Upaya Perlindungannya di Indonesia, Maret 2008, 

http://sassy08.blogspot.com/2008/03/tradisional-knowledge-dan-upaya-html. 

4  Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
bekerjasama dengan Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM;Kepentingan Negara  
Berkembang Terhadap Hak Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan 
Tradisional, 2005, hal62 

5  Tri Harjun Ismaji, Sekretaris Daerah Istimewa Yogjakarta, dalam Matriks Data 
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) 
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menjadi masalah karena diperoleh tanpa izin.6   Oleh karena itu 

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah penting untuk 

melindungi pengetahuan tradisional, sebagai kekayaan intelektual 

yang juga memberikan perlindungan bagi hak masyarakat lokal.  

Di dalam Pembukaan UUD 1945 sudah ditegaskan, tujuan 

pembentukan negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap 

tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. 

Mengacu pada tujuan negara tersebut, maka tugas negara adalah 

melindungi dan mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam hal 

ini, di antaranya dengan memberikan perlindungan kepada 

pengetahuan dan kebudayaan tradisional, milik bangsa Indonesia 

sejak dahulu kala. 

Perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk mencegah 

produk-produk milik masyarakat Indonesia, khususnya yang 

berbasis pengetahuan tradisional, agar kepemilikannya tidak diakui 

tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu   produk-produk tersebut 

perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas, 

bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional 

mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Upaya tersebut 

tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia 

dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional  

menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan 

yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya 

perlindungan bagi pengetahuan tradisional, di antaranya adalah 

adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya 

dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak 

                                                
6 Agus Sardjono, Pengetahuan Tradisional Studi Mengenai Perlindungan HKI Atas 

Obat-obatan, FH Universitas Indonesia, 2004, hal. 7. 
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yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan 

tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan 

pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap pengetahuan 

tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada 

komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya.7 

Di Indonesia boleh dikatakan belum muncul kesadaran di 

antara anggota masyarakat, akan arti penting perlindungan hukum 

bagi pengetahuan  maupun ekspresi budaya tradisional. Kini baru 

sebatas dikalangan tertentu yang menaruh perhatian pada masalah 

pemanfaatannya. Hal ini muncul dari adanya rasa ketidakadilan 

yang dialami oleh negara-negara berkembang, sebagai akibat  

pemanfaatan pengetahuan  dan ekspresi budaya tradisional oleh 

negara-negara maju. Apalagi pemanfaatan tanpa sepengatahuan 

dan benefit sharing bagi pemilik pengetahuan tradisional.  

Terhadap pemanfaatannya oleh pihak asing, sesungguhnya 

masyarakat bersifat terbuka dan tidak bersifat posesif. Hal tersebut 

disebabkan  orientasi masyarakat lokal, yang belum sepenuhnya 

memikirkan kebahagiaan material,  tetapi lebih kepada 

kebahagiaan spiritual. 8  Namun demikian negara-negara 

berkembang, seperti Indonesia yang memiliki aset tersebut tidak 

ikut serta menikmati keuntungan ekonomis dari pemanfaatan 

pengetahuan tradisional tersebut.  

Sementara negara-negara maju berupaya sedemikian rupa 

untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari 

penyalahgunaan yang terjadi di negara-negara berkembang, 

                                                
7 Agus Sardjono, Potensi Ekonomi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan dalam 

Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual, Media HKI Vol.I/No.2/Februari 
2005. 

8  Lembaga pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
bekerjasama dengan DitJen HKI Departemen Hukum dan HAM.     
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dengan menekan negara-negara berkembang itu untuk melindungi 

kekayaan intelektual mereka, dan mereka enggan mengakui 

collective rights dari masyarakat lokal di negara-negara 

berkembang. Oleh karena itu, negara-negara berkembang 

menuntut adanya keadilan bagi   pemanfaatan pengetahuan dan 

ekspresi kebudayaannya. 

Perjuangan negara-negara berkembang untuk adanya 

perlindungan hukum terhadap Sumber daya hayati dan 

pengetahuan tradisional, muncul dengan ditandatanganinya 

Convention on Biological Diversity 1992 (CBD).9  Sejak saat itu 

berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka World 

Intellectual Property Organisation (WIPO) terus diselenggarakan 

untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi 

pengetahuan tradisional tersebut. 

Gagasan untuk memanfaatkan sistem Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI), sistem Sui generis, sistem dokumentasi dan 

sistem prior informed consest guna melindungi pengetahuan 

tradisional terus bergulir, tetapi belum juga tercapai. Meskipun 

dalam CDB telah menyinggung tentang perlindungan atas 

pengetahuan tradisional. Namun sampai saat ini belum ada 

kesepakatan di antara negara-negara peserta CDB.  

Kini berkembang terus upaya-upaya UNESCO dan WIPO 

untuk melindungi pengetahuan tradisional dan folklor. Dalam forum 

internasional ini, pada tahun 2000 dibentuk IGC-GRTKF  

(Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional 

                                                
9  Convention on Biological Diversity (CDB) 5 Juni 1992 telah diratifikasi oleh 

Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention on 
Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman 
Hayati)(LN.1994-41, TLN No.3556) dalam : Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak 
Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional; Lembaga 
Pengkajian Hukum Internasional FH UI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual Departemen Hukum dan HAM; 2005, hal 66. 
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Knowledge, and Folklor) oleh WIPO untuk membahas 

kemungkinan-kemungkinan diadakannya suatu perjanjian yang 

mengikat, sebagai upaya hukum untuk melindungi secara 

internasional. Tetapi sampai pertemuan ke 13 belum juga 

dihasilkan kesepakatan.10           

Secara nasional, upaya untuk mewujudkan sebuah 

peraturan perundang-undangan sui generis di bidang perlindungan 

HKI atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, 

telah mencapai tahap penyusunan draf naskah akademis dan draf 

Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan 

Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 

Tradisional.         

Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada saat ini, 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dalam 

Pasal 10 dikatakan bahwa:  

(1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra 

sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.  

(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor  dan hasil 

kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, 

hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, 

koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang 

oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.11 

                                                
10Priharniwaty, Nara Sumber dalam rapat Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan 

Kebudayaan Daerah, 16 Oktober 2009. 

11 Penjelasan Pasal 10 ayat 2: Dalam rangka melindungi folklore dan hasil kebudayaan 
rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang 
merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizing Negara Republik Indonesia sebagai 
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Pasal 10 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan karya 

peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional 

lainnya dan bagaimana penggunaan ekspresi budaya tradisional 

secara komersil, baik oleh negara Indonesia maupun oleh warga 

asing.  

Keberadaan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 yang mengatakan, bahwa pendaftaran ciptaan 

bukanlah suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. 12  

Artinya, tanpa pendaftaran pun suatu karya cipta sudah dilindungi 

oleh hukum. Namun dalam kenyataannya Indonesia hampir tidak 

bisa berbuat apa-apa, saat Malaysia mengklaim lagu rasa 

sayange yang sebenarnya milik bangsa Indonesia.  Dengan 

demikian ketentuan  Undang-Undang tersebut, belum sepenuhnya 

efisien, karena ketentuan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah, belum diterbitkan sebagaimana yang ditetapkan 

dalam Pasal 10 ayat (4). 

Perlindungan pengetahuan tradisional, terutama yang 

berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional juga harus menjadi 

perhatian. Hal ini penting sebagai upaya perlindungan 

pengetahuan dan folklor dapat dijadikan salah satu pendorong 

peningkatan pendapatan daerah.  Mengacu pada Pasal 10 

Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 

pemerintah daerah dapat menjadi pengemban hak dari warisan 

budaya tradisional setempat. 

                                                                                                                                 
Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang 
dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. 

12 Penjelasan Pasal 35 ayat 4: Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan 
bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai 
sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran.  
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Pendaftaran desain batik oleh Pemerintah Daerah Surakarta 

ke Kantor Hak Cipta yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akan 

menyebabkan  pemerintah daerah itulah yang akan menjadi 

pemegang hak. Dan oleh sebab itu, pemerintah daerah Surakarta 

lah yang mempunyai hak untuk melarang atau memberi izin 

(lisensi) kepada pihak lain, untuk menggunakan pengetahuan 

tradisional dan folklor yang bersangkutan.13 

Selain melalui sarana perundang-undangan, melalui 

pendokumentasian juga merupakan upaya penting dalam 

melindungi pengetahuan tradiosional.  Ada dua hal yang dapat 

dilakukan guna memberikan perlindungan hukum atas 

pengetahuan tradisional: 

1. Untuk jangka pendek perlindungan dengan sistem 

inventarisasi atau dokumentasi pengetahuan tradisional yang 

ada, hal ini tidak saja memberikan fungsi informatif tetapi juga 

dapat digunakan sebagai fungsi pembuktian hukum. 

Pendokumentasian dapat dilakukan dengan cara foto, tulisan 

atau catatan khusus yang dibuat oleh pemerintah;  

2. Untuk jangka menengah dan panjang dengan mengeluarkan 

peraturan yang secara khusus melindungi pengetahuan 

tradisional. Salah satu cara untuk memperjuangkan 

kepentingan nasional di tingkat internasional adalah dengan 

menciptakan peraturan perundang-undangan nasional yang 

mengatur pula masalah-masalah yang bersifat internasional.14 

                                                
13 Agus Sardjono, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Perlindungan Warisan 

Budaya Harus Bagaimana? http://cabiklunik.blogspot.com/2007/11/perlindungan-
warisan=budaya-harus.html. 

14 Budi Agus Riswandi dan Arif Lutviansori, Mempersoalkan Perlindungan Tradisional 
Knowledge, http:// www.hukumonline.com/detail.asp?id=20725&cl=kolom. 
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  Perlindungan ini terkait erat dengan alih teknologi, 

pembangunan ekonomi dan   martabat bangsa. Salah satu 

kelemahan kita dalam mengembangkan sistem perlindungan 

terhadap Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) 

adalah sangat terbatasnya data, dokumentasi, dan informasi 

mengenai pengetahuan tradisional.  

 Melihat hal tersebut di atas maka dipandang perlu Badan 

Pembinaan Hukum Nasional untuk melakukan pengkajian hukum 

tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Daerah, 

khususnya guna mengkaji hal-hal yang terkait dengan 

kebudayaan daerah yang berupa pengetahuan tradisional dan 

ekspresi folklor (Ekspresi Budaya Tradisional). 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, berkaitan dengan 

perlindungan terhadap kebudayaan daerah di Indonesia, maka 

permasalahan utama yang perlu dikaji adalah: 

1. Hal apa saja yang dapat dikatagorikan sebagai kebudayaan daerah 

khususnya pengetahuan maupun ekspresi budaya tradisional? 

2. Seberapa jauh peraturan perundang-undangan dapat 

mengakomodir perlindungan terhadap kebudayaan daerah 

khususnya pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional di era 

globalisasi dunia? 

3. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi kebudayaan 

daerah ? 

C.    Maksud dan Tujuan 

Maksud dilakukannya kegiatan pengkajian hukum tentang 

Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah adalah untuk mengkaji 
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salah satu kekayaan bangsa Indonesia, yaitu adanya berbagai 

bentuk kebudayaan yang hidup di masyarakat baik dari berbagai 

aspek baik hukum maupun non hukum. 

Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui secara 

mendalam tentang kebudayaan daerah di Indonesia khususnya 

yang menyangkut pengetahuan tradisional, maupun ekspresi 

folklore dari sisi hak kekayaan intelektual di Indonesia. Hal ini 

menjadi penting, mengingat masalah perlindungan hukum hak 

kekayaan intelektual masih memerlukan bentuk  perlindungan yang 

tepat dan memadai, sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin 

berkembang.  

Semua ini dalam rangka meningkatkan pembangunan 

ekonomi masyarakat dan melindungi kekayaan budaya Indonesia 

yang beraneka ragam dan merupakan aset penting bagi 

kelangsungan dan kemakmuran bangsa. Di samping itu, upaya-

upaya yang demikian penting dalam rangka pengembangan dan 

pelestarian fungsi pengetahuan dan ekspresi kebudayaan 

tradisional sebagai kekayaan budaya bangsa. 

D. Metode Pengkajian 

Kegiatan pengkajian ini dilaksanakan oleh sebuah Tim Kerja. 

Pembahasan akan dilakukan secara bertahap melalui rapat-rapat 

Tim guna mematangkan konsep, kemudian dilanjutkan dengan 

inventarisasi/pengumpulan data. 

Tahap selanjutnya dilakukan kajian secara mendalam 

perihal kebudayaan daerah di Indonesia melalui rapat-rapat intern 

dengan seluruh anggota, maupun dengan mengundang Nara 

Sumber, untuk memperoleh masukan terhadap permasalahan yang 

dikaji secara lebih  lengkap. 
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Tahap akhir adalah penyusunan laporan akhir sesuai data 

yang diperoleh untuk kemudian menyusun rekomendasi yang tepat 

dan diharapkan dapat menjadi bahan bagi pembentukan hukum 

nasional khususnya yang berkaitan dengan perlindungan 

kebudayaan daerah. 

E.    Susunan Personalia 

Ketua :  DR. H. Ahmad Ubbe, SH., MH., APU. 

Sekretaris           :  Idayu Nurilmi, SH. 

Anggota              : 1. Rusli Yahya, SH. 

2. Drs. Abdul Rachman Patji, MA. 

3. Suherman Toha, SH, MH. 

4. Adharinalty, SH., MH. 

5. Rosmi Darmi, SH, MH. 

6. Suliya, S.Sos. 

7. Hartono 

 Narasumber     :  Priharniwaty, SH, MH. 

F. Jadual Kegiatan 

  Pelaksanaan kegiatan pengkajian hukum tentang Perlindungan 

Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan jadual sebagai berikut: 

 

1. Bulan pertama s/d bulan kelima:  Persiapan Tim 

2. Bulan keenam s/d bulan kedelapan: Inventarisasi atau 

pengumpulan data dan  pembahasan permasalahan-

permasalahan melalui rapat-rapat Tim sampai dengan 

tersusunnya Draft Laporan dari Hasil Pengkajian. 
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3. Bulan kesembilan s/d bulan kesebelas:Pemantapan Draft 

Laporan  dengan mengundang  Narasumber untuk  

penyelesaian laporan akhir. 

4. Bulan keduabelas: Penggandaan dan penyampaian laporan 

akhir. 
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BAB  II 

PENGETAHUAN DAN EKSPRESI KEBUDAYAAN 

TRADISIONAL PERLU   PERLINDUNGAN 

 

A. Penyalahgunaan Pengetahuan dan Kebudayaan Tradisional 

dan Ketidakadilan Negara-Negara Maju. 

Munculnya ketidakadilan yang dirasakan oleh negara 

berkembang, terjadi karena pengetahuan dan ekspresi kebudayaan 

tradisional mereka  tidak mendapatkan perlindungan, sebagaimana 

kekayaan intelektual di negara maju. Sementara itu negara-negara 

maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan 

intelektual mereka dari penyalahgunaan, dengan jalan menekan 

negara-negara di dunia ketiga, untuk melindungi hak kekayaan 

intelektual mereka.    

Keengganan negara maju untuk mengakui pengetahuan dan 

ekspresi kebudayaan negara-negara berkembang, disebabkan 

karena mereka tidak ingin kehilangan akses mengambil 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisonal masyarakat 

lokal,  yang telah terbukti sangat menguntungkan bagi mereka, baik 

secara ekonomis ataupun secara pengetahuan dan teknologis. 

Pemikiran serupa di atas, digambarkan oleh Agus Sardjono 

dengan mengatakan, bahwa negara-negara maju telah berlaku 

tidak adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat 

lokal di negara-negara ketiga. Sardjono dalam hal ini merujuk pada 

kasus pengambilan kekayaan intelektual bangsa Indonesia, di 

bidang obatan-obatan, yang kemudian mengklaim dirinya, sebagai 

imventor dari teknologi obat-obatan yang sesungguhnya di ambil 
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dari pengetahuan yang telah dipraktikkan oleh masyarakat 

tradisional di Jawa.15 

Dengan mengambil contoh di bidang obat-obatan, dibuktikan 

bahwa kini perlindungan terhadap pengetahuan dan kebudayaan 

tradisional bangsa Indonesia, sebagai kekayaan intelektual 

semakin terasa dan penting. Kesadaran ini muncul karena adanya 

proses penyalahgunaan (missappropriation) terhadap pengetahuan 

tradisonal bangsa Indonesia, yang dilakukan negara-negara maju. 

Proses penyalahgunaan yang ada, berawal dengan 

pengakuan sepihak, bahwa pengetahuan eks masyarakat lokal, 

misalnya di bidang obat-obatan  diakui sebagai hasil temuan 

(invensi) mereka. Dan selanjutnya hasil temuan itu dimintakan 

perlindungan paten yang memberikan keuntungan  ekonomis bagi 

pemegangnya melalui monopoloisasi produk farmasi yang 

bersangkutan.16 

Selain alasan penyalahgunaan dan ketidakadilan, kesadaran 

melindungi pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, juga 

disebabkan karena sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak 

sepenuhnya relevan untuk melindungi pengetahuan dan ekspresi 

kebudayaan tradisional, sebagai kekayaan intelektual. 

Ketidakrelevanan sistem HKI bagi upaya perlindungan 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan, disebabkan oleh berbagai 

hal. Pertama, sistem HKI mendorong proses pemanfaatan sumber 

daya hayati secara besar-besaran, tatkala invesi yang 

bersangkutan, justru pelaksanaannya membutuhkan eksploitasi 

sumberdaya hayati besar-besaran.  
                                                

15  Agus Sardjono, Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak 
Kekayaan Atas Obat-obatan, Cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, 2004), hal. 41. 

16 Ibid. hal. 43. 
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Kedua, meskipun sistem HKI memungkinkan peningkatan 

pamanfaatan teknologi dan pengetahuan,  pengobatan tradisional 

ke taraf yang lebih tinggi. Namun tidak dapat mencegah terjadinya 

penyalagunaan dan komersialisasi yang dilakukan oleh industri 

farmasi. Oleh sebab itu, sebagai alternatif dibutuhkan  sistem 

perlindungan sui generis terhadap pengetahuan dan ekspresi 

budaya tradisional. 

Dengan sistem perlindungan atas dasar peraturan 

perundang-undangan sui generis, negara asal dapat melindungi 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional dari 

penyalahgunaan pihak lain. Termasuk dalam sistem perlindungan 

sui generis ini, ialah mengatur masalah akses orang asing terhadap 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional. 

B. Sistem Perlindungan Sui Generis Terhadap Pengetahuan Dan 

Kebudayaan Tradisional 

Dalam konteks perlindungan pengetahuan dan kebudayaan 

tradisional,  sistem paten dan kekayaan intelektual, seperti 

dikatakan pada uraian di atas, tidak relevan karena kreatifitas 

kebudayaan Indonesia tidak sama dengan kreatifitas masyarakat 

barat. Benda-benda budaya (fisik), pengetahuan dan teknologi  

yang berkaitan dengan varitas tanaman, dan ekspresi folklore, tidak 

memenuhi syarat kekayaan intelektual dan patentabilitas. Sehingga 

dibutuhkan rezim hukum yang cocok dengan kreatifitas bangsa 

yang mengedepankan hak kolektifis dan kemanfaatan bersama.  

Substansi yang terpenting dari peraturan sui generis adalah 

pengakuan dan perlindungan yang pasti, bahwa masyarakat lokal 

adalah pemilik dari pengetahuan yang bersangkutan. Dalam hal ini, 

materi muatan sui generis, salah satu di antaranya, ialah aturan-

aturan adat atau kebiasaan (customary law) untuk merumuskan 
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hak-hak masyakat lokal dalam undang-undang sui generis yang 

akan dibuat. 

Menurut Sardjono, prinsip-prinsip  hukum adat yang dapat 

direkomendasikan dalam undang-undang sui generis tersebut,  

sebagai berikut: 

a) Pengaturan dalam Undang Undang sui generis bersifat 

sederhana. Artinya apa yang diatur dalam undang-undang, 

mudah dimengerti dan  dipahami oleh masyarakat secara luas, 

dan pelaksanaannya pun tidak membutuhkan prosedur yang 

rumit sebagaimana halnya perundang-undangan HKI. 

Karakteristik ini sejalan dengan pola pikir masyarakat yang juga 

sederhana. Pola pikir sederhana ini antara lain tercermin dalam 

sistem hukum adat yang bersifat terang dan tunai. Hukum adat 

tidak mengenal lembaga hukum yang bersifat abstrak 

sebagaimana halnya  lembaga hukum kekayaan intelektual.    

b) Undang Undang sui generis itu, hendaknya tidak mengabaikan 

unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama. Hal ini 

sejalan dengan sistem hukum adat, yang bersifat magis religius. 

Unsur ini menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat 

tidak terlampau  materialistis. Ukuran penghargaan tidak hanya 

sekedar bersifat material dalam bentuk imbalan ekonomis, 

sebagaimana reward dalam rezim HKI. Penghargaan juga 

merujuk pada sistem kepercayaan atau keyakinan bahwa 

pengetahuan adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri dan 

diamalkan untuk kesejahtraan ummat manusia.    

c)  Undang Undang sui generis hendaknya tetap berlandaskan 

kepada sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai 

kebersamaan.  Hal ini sejalan dengan sistem hukum adat yang 

tidak individualistis. Dengan kata lain bahwa Undang Undang 



 17

sui generis hendaknya tidak dilandaskan pada prinsip atau 

paham individualistis sebagaimana rezim HKI, yang telah 

terbukti kurang berhasil impelementasinya. 

d) Undang Undang sui generis harus mampu menjamin atau 

sekurang-kurangnya memberikan kemungkinan yang besar 

agar pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan 

tradisional, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 

pada umumnya.17 

C. Ajaran Hukum Responsif Bagi Perlindungan Pengetahuan dan 

Ekspresi Kebudayaan Tradisoinal 

Menghadapi krisis pemikiran dan praktik perlindungan 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional dewasa ini, tim 

merasa perlu memberikan telaah terhadap model reformasi hukum di 

masa transisi yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini.  

Negara maju seperti Amerika Serikat mengatasi krisis pemikiran 

dan praktik hukumnya dengan memilih teori modernisasi. Teori ini 

berjaya sejak tahun 60-an, tetapi mulai surut sejak tahun 70-an. Teori 

modernisasi, secara sederhana mengatakan, negara-negara 

berkembang akan mencapai suatu tingkat perkembangan hukum 

yang dinikmati negara-negara maju atau modern sebelumnya, asal 

mau mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh negara-negara maju 

tersebut. 

Apabila negara-negara berkembang mampu menghilangkan 

hambatan-hambatan ke arah modernisasi, maka jaminan akan 

menjadi  negara maju akan dapat dipastikan. Namun kemudian 

terbukti, jaminan tersebut lebih banyak  tidak terbukti dan mulailah 

teori tersebut ditinggalkan. Sejak tahun 1970-an  telah lahir pemikiran 

                                                
17 Ibid. hal. 209-210. 
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alternatif reformasi hukum, yakni  model devolopment, sebagai mana 

digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selzenik. 

Kelebihan model devolopment terletak pada pemahamannya 

tentang betapa kompleksnya kenyataan hubungan antara hukum dan 

masyarakat. Oleh teori modernisasi, realiatas yang kempleks itu, 

direduksi menjadi sangat sederhana, sehingga gagal lah teori 

tersebut, membuat ramalan tentang peranan hukum dalam 

pembangunan dan perubahan   masyarakat.18 

Konsep dasar yang melandasi reformasi hukum di bidang 

perlindungan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, 

pertama hendak diawali pada kajian  hukum  responsif. Pandangan 

Nonet dan Selzick, melihat hukum dari sudut pemikiran sociological 

jurisprudensnce dan realist jurisprudence. Kedua pemikiran hukum 

tersebut, melihat dan memahami hukum secara empiris dengan 

fokus lebih dititik beratkan, tidak semata pada batasan formalisme, 

tetapi lebih diperluas, dan meliputi peran kebijakan dan  putusan 

hukum dalam pembangunan. 

Nonet dan Selzick menyadari benar kenyataan yang rumit 

dalam hubungan antara hukum dan masyarakat. Disitulah letak 

kekuatan dari devolopment model mereka. Hal tersebut membuat 

kami, anggota tim, berpendapat bahwa semakin kokoh suatu 

pemikiran hukum berpijak pada kenyataan, semakin besar pula 

kekuatan hukum tersebut, terhadap perubahan masyarakat yang 

dikehendaki. 

Analisis hukum terhadap reformasi perlindungan hukum 

terhadap pengetahuan dan repleksi kebudayaan tradisional, seperti 

dikatakan di atas, dikaitkan dengan  pemikiran sociological 

                                                
18 Satjipto Rahardjo, "Pengantar", dalam Philippe Nonet dan Philip Selzenik, Hukum 

Responsif: Pilihan di Masa Transisi, (Jakarta: HuMa, 1978). hal vii. 
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jurisprudensnce dan realist jurisprudence. Tujuan utama penganut 

realisme hukum (legal realism) adalah membuat hukum lebih 

responsif terhadap kebutuhan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, 

mereka mendorong perluasan bidang yang memiliki keterikatan 

secara hukum. Hal ini dimaksudkan agar pola pikir dan nalar hukum 

dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki 

pengaruh terhadap tindakan resmi dari aparat hukum.19 

Seperti halnya realisme hukum, sociological yurisprudence, juga 

ditujukan untuk memberikan kemampuan bagi institusi hukum untuk 

secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta-fakta 

sosial, dimana hukum yang berproses diaplikasikan. Teori mengenai 

kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih 

eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. 

Dalam praktik ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu 

yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus 

kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali  keinginan 

publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan 

substantif.20 

Hukum responsif  oleh Nonet dan Selzick dikontraskan dengan 

dua model yang lain, yaitu hukum represif dan hukum otonom. Dalam 

membahas hukum responsif, Nonet dan Selzick, memberikan 

perhatian utama pada variabel-varibel yang berkaitan dengan hukum, 

yakni peranan paksaan dari hukum; hubungan hukum dan politik, 

negara, tatanan moral; tempat diskresi dan tujuan-tujuan dalam 

                                                
19 Philippe Nonet dan Philip Selzenik, Hukum Responsif, Pilihan dan Masa Transisi, 

(Jakarta: HuMa, 2003). hal. 59. 

20 Ibid. 
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putusan hukum, partisipasi, legitimasi; dan kondisi-kondisi kepatuhan 

terhadap hukum.21 

Tatanan hukum responsif muncul sebagai kritik terhadap hukum 

represif dan otonom. Hukum represif merupakan alat kekuasaan 

represif. Tujuan hukum represif adalah mempertahankan status quo 

penguasa, yang kerapkali diterapkan dengan dalih menjamin 

ketertiban. Dalam hal ini hukum dirumuskan dengan rinci untuk 

mengikat setiap orang, kecuali penguasa atau pembuat hukum itu 

sendiri. 

Adapun hukum otonom merupakan suatu pranata yang 

ditujukan untuk menjaga kemandirian hukum itu sendiri. Dari sifatnya 

yang mandiri, maka hukum otonom mengedepankan pemisahan 

yang tegas  antara kekuasaan  dengan hukum. Di sini legitimasi 

hukum diletakkan pada keutamaan prosedural  hukum yang bebas 

dari pengaruh politik, melalui pembatasan prosedural yang sudah 

mapan.  

Secara dikotomis hukum responsif berbeda dari dua model 

hukum disebut di atas. Di sini hukum responsif dapat digambarkan 

dengan komponen substansi sebagai berikut: 

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum. 

2. Peraturan merupakan subordinasi dari kebijakan. 

3. Pertimbangan hukum berorientasi pada tujuan dan akibat bagi 

kemaslahatan masyarakat. 

4. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan 

keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan. 

5. Memupuk sistem kewajiban  sebagai sistem paksaan. 

                                                
21  Yoan Nursari Simanjuntak, Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum Dan 

Sosial). (Surabaya: Srikandi, 2006). hal. 199. 
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6. Moralitas dan kerjasama sebagai prinsip dalam pelaksanaan 

hukum. 

7. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum 

dalam melayani masyarakat. 

8. Penolakan terhadap hukum, harus dilihat sebagai gugatan 

terhadap legitimasi hukum. 

9. Akses partisipasi publik, dibuka lebar,  dalam rangka integrasi 

advokasi hukum dan sosial.22 

Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi pengetahuan 

dan ekpresi kebudayaan tradisional masyarakt Indonesia, dibutuhkan 

reformasi hukum   lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 

pemilik pengetahuan dan ekspresi kebudayaan. Untuk mencapai 

tujuan ini, diperlukan dukungan nyata dari pemerintah pusat dan 

daerah, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan, agar 

menginventarisir pengetahuan dan ekpresi kebudayaan 

tradisionalnya.   

Dalam praktik diharapkan, hukum memberikan perlindungan 

yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Sistem perlindungan 

seharusnya diberikan kompetensi  sesuai keinginan masyarakat dan 

punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif, bagi 

masyarakat pemilik pengetahuan dan ekspresi kebudayaan. Apalagi  

ketika  pengetahuan dan ekspresi kebudayaan menjadi sesuatu yang 

bernilai ekonomis. 

D. Landasan Ideal Reformasi Hukum di Bidang Perlindungan 

Pengetahuan dan Ekspresi Kebudayaan Tradisoinal 

                                                
22 Yoan Nursari Simanjuntak, Op. Cit.,  hal. 199. Untuk materi yang sama lihat juga 

Philippe Nonet dan Philip Selzenik, Op. Cit.,   hal. 64 dan seterusnya. 
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1. Relasi Cita Hukum dan Asas Hukum Bagi Perlindungan    

pegetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional 

Tujuan hakiki hukum responsif dalam kaitan perlindungan 

terhadap pengetahuan tradisional dan kebudayaan tradisional, 

adalah mengarahkan hukum pada perwujudan nilai-nilai dan 

kehendak yuridis masyarakat Indonesia, sesuai dengan cita 

hukum (rechtsidee) pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini 

perlidungan hukum terhadap pegetahuan dan ekspresi budaya, 

hendaknya prokeadilan bagi masyarakat. 

Cita hukum (rechtsidee) merupakan konstruksi pikir (ide) yang 

mengarahkan hukum kepada cita-cita hukum yang diinginkan. 

Rechtsidee berfungsi sebagai bintang pemandu bagi 

terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat.  Dari rechtsidee itulah  

disusun konsep dan politik hukum dalam kehidupan sebuah 

bangsa.23 Atau dengan kata lain, perlidungan hukum terhadap 

pengetahuan dan ekspresi budaya,  hendaknya didasarkan 

pada konsep dan politik hukum, untuk kepentingan masyarakat. 

Cita hukum adalah suatu apriori yang bersifat normatif sekaligus 

konstitutif, yang merupakan prasyarat transendental yang 

mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Tanpa cita 

hukum, tak ada hukum yang memiliki watak normatif. Apriori 

dalam kaitan ini dipahami sebagai keyakinan ontologik 

mengenai konsep keadilan yang dianut oleh suatu 

masyarakat.24  

Larenz seperti dikutip Abdulkadir Besar menulis, bahwa cita 

hukum mempunyai fungsi konstitutif dan evaluatif dan memberi 
                                                

23 Yoan Nursari Simanjuntak, Op. Cit., hal. 213. 

24 Abdulkadir Besar, "Impelementasi Cita Hukum Dan Penerapan Asas-Asas Nasional 
Sejak Lahirnya Orde baru", Majalah Hukum Nasional, BPHN Depertemen Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia, No 1, 1995. hal. 27. 
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makna pada hukum. Dalam hal ini cita hukum, berarti padatan 

makna yang bersifat konkrit umum, dan mendahului semua 

hukum. Di samping itu, cita hukum mempunyai fungsi 

membatasi yang berarti apa yang tidak dapat dipersatukan 

dengan dirinya, menurut dia adalah bukan hukum. 

Selaras dengan kutipan di atas,  Radruch mengatakan cita 

hukum berfungsi, sebagai dasar konstitutif pembentukan 

hukum. Fungsi cita hukum dalam pengertian ini adalah: (1) 

tanpa cita hukum, segenap kaidah hukum kehilangan maknanya 

sebagai hukum; dan (2) cita hukum  adalah  tolak ukur regulatif 

untuk menilai adil atau tidak adilnya suatu hukum positif.25 

Berikutnya akan ditelaah pengertian asas hukum dan relasinya 

dengan cita hukum dalam pemaknaan hukum, bagi 

perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan 

tradisional,  guna keadilan, kemanfaatan umum, dan kepastian 

hukum. 

Sehubungan dengan upaya reformasi hukum, bagi perlindungan 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional tersebut, 

dijelaskan bahwa undang-undang yang tidak didasarkan pada 

asas hukum, berdampak merugikan masyarakat pemilik 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional tersebut. Di 

sini asas hukum dipahami, sebagai salah satu dasar legitimasi 

perlindungan bagi masyarakat tradisional pemilik pengetahuan 

dan ekspresi budaya yang bersangkutan. 

Untuk mencegah berlansungnya penyelenggaraan hukum yang 

semata-mata dikendalikan oleh pikiran dan sikap yuridis formal, 

teori tentang keberlakuan hukum (rechtsgelding) yang tersusun 

                                                
25 Ibid. 



 24

secara hirarkhis, dari keberlakuan filsafati, sosiologis dan 

yuridis, dipandang menjadi prinsip utama bagi upaya legislasi 

tentang perlindungan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan di 

semua tingkatan.  

Berkaitan dengan permasalahan ini, asas hukum dipahami 

sebagai dasar normatif pembentukan hukum. Tanpa asas 

hukum, hukum positif tanpa makna apa-apa, serta kehilangan 

watak normatifnya. Dan sekalian dengan itu, asas hukum 

membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi aturan yuridis. 

Asas hukum dengan demikian merupakan dasar untuk 

membedakan antara daya ikat normatif dan keniscayaan yang 

memaksa. Dalam hal ini asas hukum berfungsi sebagai 

pembimbing para legislator dalam proses pembentukan hukum. 

Bimbingan itu berlangsung dengan cara menjadikan dirinya 

sebagai pangkal-tolak bagi hukum positif yang akan dibuat, 

sekaligus menjadi stimulus bagi tergeraknya nalar dalam 

menemukan diktum hukum terhadap aturan hukum yang 

bersangkutan.26  

Berikut ini dikemukakan berbagai hal tentang arti dan fungsi cita 

hukum  bagi perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan 

ekspresi kebudayaan tradisional. Pertama cita hukum 

merupakan  janji instrintik, bahwa hukum sebagai perangkat 

peraturan perundang-undangan yang prokeadilan. Dengan 

demikian, ia menjadi bermakna kepada masyarakat pemilik 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan yang bersangkutan. 

Kedua, bahwa apabila diktum hukum yang dibentuk tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada keadilan, maka undang-undang 

dan penerapannya, kehilangan maknanya sebagai hukum yang 

                                                
26 Abdulkadir Besar, Op. Cit.,  29. 
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memberikan perlindungan kepada masyarakat. Keadilan 

sebagai cita hukum, menjaga (membatasi) lingkup hukum, agar 

hasil pembentukan undang-undang, tetap dalam pro dan 

proporsinya, selalu untuk keadilan.   

Janji intrinsik cita hukum untuk memberi makna dan membatasi 

lingkup hukum, terimplementasikan melalui fungsi asas hukum, 

yakni pembimbingan terhadap legislator dalam proses 

pembentukan hukum. Dari pembentukannya yang merujuk 

kepada dasar normatif pembentukan hukum. Oleh sebab itu 

tanpa asas, hukum positif kehilangan makna dan watak 

normatifnya. 

Selanjutnya fungsi cita hukum, sebagai takaran untuk menilai 

adil tidaknya suatu hukum positif yang telah dibentuk. Dari 

pelaksanaan fungsi cita hukum, sebagai ukuran penilaian 

terhadap taraf keadilan penerapan hukum, Dengan 

terlaksananya fungsi ini, dibuka kemungkinan untuk 

diadakannya uji materiil terhadap produk legislatif yang 

bersangkutan.   

Para pendiri negara yang menyusun UUD Negara Republik 

Indonesia 1945, telah dirumuskan  dan ditetapkan landasan 

idiologis pembentukan hukum  nasional. Dalam UUD 1945 telah 

ditetapkan ide pokok yang mencakup berbagai hal sebagai 

berikut: 

1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan pada 

persatuan. 

2) Negara hendak memajukan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat.  
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3) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan 

kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 

4) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

merupakan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.  

2. Asas Hukum Bagi Perlidungan Terhadap Pengetahuan dan 

Ekspresi Budaya 

1) Asas Perlindungan 

Asas perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi 

kebudayaan tradisonal, merupakan pangkal tolak dan daya 

dorong normatif bagi terbentuknya pengakuan atas dasar 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfataan kolektif, bagi 

masyarakat pemilik pengetahuan dan ekspresi 

kebudayaan tradisonal. Hal ini terkait dengan pokok pikiran 

idiologis, yang menjamin adanya perlindungan bagi 

segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia 

dalam bingkai negara kesatuan.  

Asas perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi 

kebudayaan tradisonal, merupakan upaya penempatan 

konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan 

kewajiban individu dalam pemanfaatan pengetahuan dan 

ekspresi kebudayaan tradisonal, untuk kesejahteraan 

masyarakat pemilik pengetahuan dan ekspresi 

kebudayaan tradisonal.  

Pemanfaatan yang berdasarkan undang-undang, bahkan 

yang sifatnya administratif formal sekalipun, tetap penting 

karena pada dasarnya ia tetap memberikan jaminan 

minimun, bahwa setiap orang dalam kasus yang sama 

harus diperlakukan secara sama.  
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Singkatnya, perlindungan formal menuntut kesamaan 

ninimun bagi setiap warga masyarakat, guna mendapatkan 

keadilan dalam usaha ekonomi, berkaitan pengetahuan 

dan ekspresi kebudayaan tradisional mereka. 

2) Asas Keadilan Sosial 

Mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini 

berlaku asas keadilan sosial yang mengutamakan adanya 

perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat, tanpa memandang 

ras, golongan dan agama. Model keadilan yang utama di 

sini adalah keadilan distributif, yakni pembagian barang 

dan kehormatan pada masing-masing orang sesuai 

kedudukannya dalam masyarakat.27 

Dalam kaitan ini manusia ingin diposisikan sebagai person 

moral dengan merujuk pendapat Rawls, yang mengatakan 

setiap manusia secara mendasar memiliki kemampuan 

moral. Pertama, kemampuan untuk mengerti dan bertindak 

berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu manusia 

terdorong melakukan kerja sama sosial. Kedua,  

kemanpuan membentuk, merevisi, dan secara rasional 

mengusahakan terwujudnya konsep yang baik, yang 

mendorong semua orang mengusahakan terpenuhinya 

nilai-nilai dan manfaat primer bagi dirinya.28 

Dalam perlidungan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan 

tradisional dibutuhkan "asas kesederajatan" 

(equalitarianism) bukan "asas semua orang sama" 

(egalitarianism). Atau dengan kata lain, perlindungan 

hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan 

                                                
27 Yoan Nursari Simanjuntak, Op. Cit.,  hal. 218. 
28 Andre Ata Ujan, Keadilan Dan Demokrasi, Tela Filsafat Politik 
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tradisional, tidak dapat diwujudkan atas  asas semua orang 

itu sama, dan karena itu harus diperlakukan sama demi 

mewujudkan suatu masyarakat tanpa perbedaan.  

Penolakan asas egalitarianis bagi perlidungan hukum 

terhadap pengetahuan dan ekspresi kebudayaan, 

didasarkan pada pemikiran  bahwa baik dari sudut 

bawaan,  ataupun lingkungan, setiap kebudayaan adalah 

unik. Atau kata lain perlindungan masyarakat pemilik 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, 

dipandang sebagai fenomena yang tersendiri dan 

beraneka ragam.  

Perlidungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi 

kebudayaan tradisional, hendak dibangun berdasarkan 

asas kesederajatan (equalitarianism) demi persekutuan 

sejati yang bersifat saling mengisi. Dalam tataran aplikasi 

asas equalitarianism bagi pembentukan hukum, asas 

kesederajatan, mendorong dilahirkannya perlindungan 

dengan tidak mengganggu hak orang lain, tidak merugikan 

orang lain. Di sini muncul penghormatan terhadap hak milik 

dan penghormatan keadilan.    

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi 

kebudayaan tradisional, sebagai norma yang mengatur 

hubungan antar orang, mengatakan berikan setiap orang 

menurut haknya. Dengan norma hukum yang demikian, 

kita membangun hidup bersama secara wajar. Sikap yang 

diperlukan dalam hidup bersama secara wajar, ialah cinta 

kasih dan kesediaan untuk berguna bagi orang lain.  

Kesadaran hidup bersama secara wajar dan berguna bagi 

orang lain, selain menumbuhkan toleransi dan solidaritas 
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sosial, juga dapat mencegah munculnya kecemburuan dan 

konflik, sebagai akibat ketidak-adilan dalam hidup 

bermasyarakat. Oleh karena itu tujuan hukum adalah 

melindungi kepentingan sosial, baik negara, masyarakat, 

maupun individu untuk mewujudkan kebahagiaan.29  

3) Asas Kemanfaatan 

Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, perlu 

pula dikaitkan dengan kemanfaatan, agar terjadi 

keseimbangan antara kemanfaatan dan perlindungan hak 

masyarakat pemilik pengetahuan dan ekspresi 

kebudayaan tradisional. Pembentukan undang-undang 

terhadap perlindungan penyalahgunaan pengetahuan dan 

ekspresi kebudayaan tradisional, hendak lah dirancang 

dengan berpedoman pada asas kemanfaatan.  

Berdasarkan asas kemanfaatan tersebut, pertama, perlu 

dipastikan bahwa hukum adalah wujud kepentingan rakyat 

sebagai pemilik pengetahuan dan ekspresi kebudayaan. 

Kedua, hukum memihak kepada kepentingan dan 

kesejahteraan masyarakat. Ketiga, hukum tersebut harus 

dapat mengontrol kekuasaan pemerintah.   

Berdasarkan ketiga fungsi asas kemanfaatan tersebut, 

maka dapat diupayakan aturan perlindungan  terhadap 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, 

mendatangkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi 

rakyat, dengan mengakui hak seseorang atau kelompok 

                                                
29 Yoan Nursari Simanjuntak, Op. Cit.,  hal. 219. 
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atas kepemilikan pengetahuan dan ekspresi 

kebudayaannya tersebut. 

Pengaturan pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi 

kebudayaan tradisional, hendaknya tidak menyebabkan 

manfaat menjadi alasan untuk melucuti pengetahuan dan 

ekspresi kebudayaan tradisional tersebut, dari kepemilikan 

masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai 

kelompok sebagai pemilik awal. Dalam hal ini pemanfaatan 

secara ekonomis terhadap pengetahuan dan ekspresi 

kebudayaan tradisional, tidak boleh bertentangan dengan 

norma sosial kebebasan dan hak yang sama bagi semua 

orang.  

Atau  dengan kata lain aturan pemanfaatan pengetahuan 

dan ekspresi kebudayaan tradisional, hendaknya dibuat 

atas dasar hak daripada atas dasar manfaat. Penegasan 

ini penting, karena hanya dengan prioritas seperti itu, 

keadilan bisa dinikmati oleh semua orang. Dan sekaligus 

dengan itu fungsi pengetahuan dan ekspresi kebudayaan 

tradisional, dapat dijaga kelestarian dan 

pengembangannya. 

4) Asas Ketuhanan  

Asas Ketuhan Yang Maha Kuasa menjadi arahan 

pembentukan hukum, bagi pemanfaatan pengetahuan dan 

ekspresi kebudayaan tradisional. Asas ketuhanan 

merupakan kerangka ontologi bangsa Indonesia, sebagai 

orang bertuhan. Sebagai mahluk yang bermoral dan 

bertuhan, manusia Indonesia dituntut hidup luhur, 

bermartabat dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Di sini 
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tercermin norma moral, yaitu hak dan kewajiban orang 

untuk berbakti kepada Tuhan. 

Penerapan asas Ketuhanan dalam pembentukan hukum 

bagi perlindungan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan 

tradisional, menjadikan hukum sebagai jalan edukasi bagi 

manusia mencapai kemuliaan abadi. Jika hukum 

mengabaikan agama,  dan pembuatnya mengabdi pada 

nafsu dan kesombongan, maka penyalahgunaan  

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, akan 

semakin tidak tertangani dengan baik. 

Melalui hukum manusia dibimbing untuk mewujudkan diri 

sebagai mahluk yang bermoral. Di sini hukum menjadi 

penting agar manusia dicegah dari keserakahan, hidup 

secara luhur, bermartabat, dan tidak mengganggu orang 

dan  hak orang lain.  

5) Asas Kesamaan Hak 

Manusia secara mendasar dilekati dua kemampuan moral. 

Pertama, kemampuan untuk mengerti dan bertindak 

berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu juga didorong 

untuk mengusahakan suatu kerja sama sosial. Kedua 

kemanpuan untuk membentuk, merevisi, dan secara 

rasional untuk mengusahakan  terpenuhinya nilai-nilai dan 

manfaat primer bagi dirinya. 

Berdasarkan kedua kemampuan moral milik tersebut, 

setiap individu sebagai person  moral yang rasional, bebas 

dan sama, setiap orang dimungkinkan untuk bertindak 

bukan saja sesuai dengan asas keadilan, melainkan juga 

secara rasional dan otonom mendapatkan cara-cara dan 

tujuan-tujuan yang tepat bagi dirinya sendiri. Di sini tampak 
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jelas pengakuan atas kebebasan dan kesamaan 

kedudukan sebagai nilai yang harus dipelihara dan 

lindungi. 

Pengakuan bahwa setiap manusia mempunyai konsep 

baik yang unik. Oleh sebab itu, upaya perlindungan    

penyalahgunaan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan 

tradisional, sedapatnya tidak mengabaikan dua 

kepentingan. Pertama, kepentingan untuk 

memperjuangkan sesuatu yang secara umum dianggap 

baik dan adil di satu sisi, dan kepentingan untuk 

melindungi  dan menjamin pelaksanaan konsep yang baik 

yang dimiliki oleh indivu di sisi lainnya. Atau kata lain 

kepentingan individu dan kepentingan bersama tidak harus 

dilihat, sebagai dua hal yang selalu  bertolak belakang dan 

saling menyingkirkan. Sebaliknya kedua hal tersebut harus 

mendapat tempat  secara proporsional. 
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BAB  III 

PERLINDUNGAN HUKUM  PENGETAHUAN DAN EKSPRESI 

BUDAYA  TRADISIONAL 

 

A. Inventarisasi Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional 

 

Harus disadari bahwa pengetahuan Tradisional dan Ekspresi 

Budaya Tradisional  adalah bagian warisan budaya yang dapat 

memberikan motivasi guna peningkatan kreativitas intelektual bagi 

masyarakat, bahkan melalui kreativitas intelektual ini dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga diperlukan 

perlindungan dari kesewenang-wenangan pihak asing yang ingin 

memanfaatkan budaya bangsa Indonesia.   

Tugas utama pemerintah, dalam hal ini Departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen hukum dan HAM serta 

Instansi terkait  perlu melakukan pelestarian yang didalamnya 

termasuk melakukan usaha penggalian, pelestarian, pengembangan 

dan perlindungan khasanah budaya suku-suku bangsa yang ada di 

Indonesia. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kebudayaan 

tradisional sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya bisa 

ditempuh melalui cara inventarisasi. Inventarisasi atau dokumentasi 

atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas 

suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah, yang dengan adanya 

data tersebut kebudayaan tradisional suatu masyarakat dapat 

terinventarisir. Inventarisasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk, di antaranya adalah berupa penerbitan inventarisasi 
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pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku), atau juga dapat berupa 

inventarisasi dengan menggunakan database di komputer.30 

Mengingat sebagian besar masyarakat yang 

mengembangkan kegiatan berdasarkan kebudayaan tradisional ini 

adalah masyarakat yang masih jauh dari budaya tulis-menulis, maka 

inventarisasi tidak dapat hanya dengan mengandalkan peran 

masyarakat lokal. Terlebih lagi masyarakat lokal sendiri tidak terlalu 

mempedulikan adanya tindakan klaim oleh pihak asing. Karena itu, 

peran pemerintah sangat penting sekali dalam inventarisasi ini, yang 

tentunya tidak meninggalkan peran masyarakat lokal selaku informan 

kebudayaan tradisional. Konkritnya, mestinya pemerintah-lah yang 

berperan aktif menyelenggarakan kegiatan inventarisasi ini.  

Inventarisasi merupakan salah satu langkah Defensive 

protection (Perlindungan secara defensif). 31 Defensive protection ini 

dimaksudkan sebagai upaya agar tidak terjadi penggunaan secara 

melawan hukum kebudayaan tradisional suatu masyarakat. Langkah-

langkah yang dilakukan oleh berbagai negara dan komunitas 

masyarakat dalam memanfaatkan devensive protection ini adalah 

dengan membangun database berkaitan dengan kebudayaan 

negerinya. Sehingga, database ini dapat digunakan sebagai 

dokumen pembanding (prior art) ketika ada klaim terhadap 

pengetahuan tradisional yang dimaksud.  Dengan demikian adanya 

inventarisasi atas kebudayaan negeri ini memberikan beberapa 

keuntungan diantaranya:32 

1) Inventarisasi setidaknya dapat dijadikan sebagai bukti bahwa 

suatu kebudayaan tradisional adalah milik bangsa Indonesia, jika 

                                                
30 Tunjukan rasa nasionalisme, Lindungi Kebudayaan Tradisional: M. Imam Nasef; 

http//www.tempo-institute.org/wp-content/uploads/2009/10/M.Imam- Nase  (diakses 06 Januari 
2010 ) 

31 Ibid 

32 Ibid 
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itu terdapat di Indonesia. Sehingga, ketika ada pihak asing yang 

mengklaim kepemilikan kebudayaan tersebut maka pihak 

Indonesia dapat menyanggahnya dengan menggunakan 

inventarisasi itu. 

2) Inventarisasi dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding (prior 

art) dalam pemberian hak atas setiap kekayaan intelektual. 

Selama ini, yang lazim terjadi adalah, adanya pembajakan (baca: 

pencurian) kebudayaan oleh pihak asing yang kemudian 

didaftarkan sebagai obyek HKI oleh mereka. Pihak Indonesia 

menjadi kesulitan melakukan penyangkalan kepemilikan atas 

kebudayaan itu, dikarenakan tidak adanya inventarisasi 

kebudayaan tradisional di Indonesia. 

3)  Inventarisasi atas kebudayaan dapat dijadikan sebagai langkah 

awal dalam perlindungan kebudayaan lebih lanjut. Misalnya 

adalah dijadikan sebagai dasar dalam pembagian manfaat 

(benefit sharing) dengan pihak asing yang ingin menggunakan 

kebudayaan itu. 

 

Pada saat ini Departemen kebudayaan dan Pariwisata telah 

melakukan berbagai upaya untuk melindungi pemanfaatan warisan 

budaya,  antara lain:33 

a) Permintaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan 

inventarisasi. Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 

Tradisional (sejak 2003) didasarkan pada Surat Edaran Menteri 

Kebudayaan dan Pariwisata Nomo: SE.01/HK.501/MPK/200 

b) Inventarisasi kekayaan intelektual Pengetahuan Tradisional (PT) 

dan Ekspresi Budaya Tradisonal (EBT) seperti arsitektur, tenun di 

beberapa wilayah Indonesia. 

                                                
33 Ibid 



 36

c) Penyusunan dokumen ”Tinjauan Sekilas Upaya Perlindungan 

Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi

 Budaya Tradisonal”. 

d) Penyusunan dan penerbitan Peraturan Menbudpar tentang 

Pedoman dan Kriteria Perlindungan Budaya Warisan Budaya Tak 

Benda. 

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata juga sudah 

menanda tangani kerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM 

untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan 

intelektual ekspresi budaya warisan tradisional milik bangsa.34 

 

Pemerintah dalam hal ini telah mengingatkan kepada para 

gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia untuk aktif 

melakukan inventarisasi karya budaya daerah. Setelah 

diinventarisasi, kemudian karya budaya daerah didaftarkan ke 

Departemen Hukum dan HAM untuk mendapat hak atas kekayaan 

intelektual (HaKI).  

Dari 33 propinsi yang ada di tanah air baru 3 propinsi : Bali, 

Nusa Tenggara Barat, dan Jogya yang melakukan inventarisasi. 

Hasilnya terdapat sekitar 600 seni budaya yang ada di ketiga propinsi 

tersebut.35  

Berikut ini diuraikan bentuk bentuk  Ekspresi Budaya 

Tradisional: 

 

Bali: 

1. Kesenian Tradisional (Pertunjukan atau Pementasan Kesenian  

                                                
34 Karya Budaya Daerah Wajib di inventarisasi, 19 juni 2009, Dalam Kabar Sosial 

Budaya: 
http//www.tvone.co.id/berita/view/16366/2009/06/19/karya_budaya_daerah_wajib_di_inventaris
asi. 

35  http: //clubbing. kapan lagi. com/archive/index. php/t73137. html.  
perlindungan_budaya_indonesia_lemah, diakses 04 Januari 2010. 
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      Sakral) antara lain:  

Tabuh Seluang, Tabuh Selonding, tabuh Gegambuha, tabuh 

Pelegongan, tabuh Lelambatan, tabuh Lelonggora, tabuh 

Gegenderan, tabuh Geguntangan, tabuh Pependetan, tabuh 

tegak, tabuh iringan tari lepas/Balih-balihan, tabuh Jejogedan, 

tabuh Kreasi, tari Pependetan, tari Kincang kincung, tari 

pelegongan, tari Lepas/Balih-balihan, tari Arja, tari Janger, tari 

kreasi, tari kecak, sendra tari, drama tari, wayang 

Lemah/Sudamala, wayang Wong, Pesantian. 36 

2. Upacara Tradisional 

a) Ngaben: ritual khusus dalam memperlakukan keluarga yang 

telah meninggal.37 

b) Pangrebongan: upacara tradisional dimana orang-orang 

kesurupan dan menikam dada dengan keris.38 

c) Upacara Metatah Gigi: tradisi potong gigi baik perempuan 

maupun laki-laki.39 

3. Makanan Tradisional 

Gedang Mekuah, Lawar, Sate Lilit, Ayam Pelalah, Ayam Betutu, 

Bebek Betutu, Wajik, Pancong, Jaja Batun Bedil, Bubuh Injin, 

Godoh dan Pisang Rai, dll.40 

4. Pakaian Tradisional  pria umumnya terdiri dari: 

1) Udeng (ikat kepala). 

2) Kain kampuh. 

                                                
36  Dari Matriks Data Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional 

(PTEBT) 

37 http://wisatamelayu.com/id/category/22/upacara-adat-ritual, akses 12 januari 2010. 
38 http://www. bali-hotel.com/video/tradisional/page2.html, akses 12 januari 2010. 

39  Upacara Metatah Gigi di Bali: http://id.voi.co.id/fitur/voi-pesona-indonesia/610-
upacara-metatah-gigi-di-bali.html/ akses 12 januari 2010. 

40  Makanan Tradisional Bali: http://www.wisatabali.net/restoran/makanan-tradisional-
bali.html/ : akses 12 januari 2010. 
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3) Umpal (selendang pengikat). 

4) Kain wastra (kemben). 

5) Sabuk. 

6) Keris. 

7) Beragam ornamen perhiasan. 

8) Sering pula dikenakan baju kemeja, jas, dan alas kaki 

sebagai pelengkap. 

Busana tradisional wanita umumnya terdiri dari: 

a) Gelung (sanggul). 

b) Sesenteng (kemben songket). 

c) Kain wastra. 

d) Sabuk prada (stagen), membelit pinggul dan dada. 

e) Selendang songket bahu ke bawah. 

f) Kain tapih atau sinjang, di sebelah dalam. 

g) Beragam ornamen perhiasan. 

h) Sering pula dikenakan kebaya, kain penutup dada, dan alas 

kaki sebagai pelengkap. 

5. Alat Kesenian 

Gamelan. 

 

Jogyakarta: 

1. Kesenian Tradisional : 

Bedaya burma, bedaya lambangsari, bedaya bondhet, bedaya 

sapta, bedaya kuwung-kuwung, bedaya purnama jati, bedaya 

parta kerama, bedaya bedah madiun, bedaya amurwa bumi, 

bedaya sangaskara, bedaya semang, srimpi dempel, srimpi 

lobong, srimpi layu-layu, srimpi renggawati, srimpi rangga janur, 

beksan tugu waesa, beksan lawung alus, beksan jemparing, 
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anila prahasta, srikandi bisma, klono topeng gagahklono raja, 

golek ayun-ayun, cantrik, jatilan, reog beksa lampah, wayang 

beber, wayang orang, wayang kulit, dll.41  

2.   Upacara Tradisional antara lain: 

Sekaten, Grebek Maulud, Tumplek Wajik, Labuhan Merapi, 

Saparan (Bekakak), Waisak, Nguras Tlogo, Rabo Pungkasan 

Wonokromo Pleret, Buka Cupu Panjala, kupatan Jolosutro42 

3.   Makanan Tradisional 

Gudeg, Mangut, jejamuran, angkringan, sego penyetan43, nasi 

liwet, nasi thiwul, growol, sayur bobor, pelas, rujak degan, buntil, 

yangko, wajik klethik, gompa, kipo, legomoro, roti kembang 

waru, jenang a lot, kelepon, legendary, legondo, meniran, grubi, 

klenyem.44 

4.    Pakaian Upacara Perkawinan: 

Busana Kampuhan Grebeg, Busana Tuguran, Busana 

Pangeran, Busana Cara Putri, Busana Kasatrian Ageng, 

Busana Pranakaran, Paes Ageng Basahan, Paes Ageng 

Kanigaran Jangan menir, Paes Yogya Purti 45 

5.   Alat Kesenian 

Gamelan (yang terdiri dari kendang, rebab, celempung, 

gambang, gong dan seruling bamboo).46 

 

Nusa Tenggara Barat: 

1. Kesenian Tradisional: 

                                                
41 Matriks Data Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) 

42 Http://tourism.jogya.com/info 

43 http://www.mail-archive.com/aga-madjid@googlegroups.com 

44 Matriks Data Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) 

45 Matriks Data Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) 

46 Gamelan, Orkestra Ala jawa ; http://www.yogyes.com/id/yogyakarta-cultural-
performance/gamelan-show/ 
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Cupak Gerantang, Rebana, Cepung, Tawak-tawak, joget dan 

gandrung.47 

2. Upacara Tradisional: 

Ngayu-ngayu, Bau Nyale, Selamatan Segare/Nyelama Laut, 

Rebo Bontong,Nede, Bebubus, Sabuk Belo, Banjar Mate, 

Upacara Mensajik (pencucian benda pusaka), upacara system 

pertanian (slamat reban, turun binek, slamat sampi, bau bunyuk, 

perisik pane).48 

3. Makanan Tradisional: 

Pelecing kangkung, ayam taliwang, ayam julat, sambal beberok, 

bebalungan, sate belayak.49 

4. Pakaian Upacara pengantin: 

Mempelai wanitanya memakai tangkong (baju) semacam 

kebaya yang biasanya berwarna hitam polos, tapi dalam 

perkembangannya ada yang diberi imbuhan hiasan pada 

pinggiran bajunya. Sebagai pakaian bawahya dipakai kain 

panjang yang disebut kereng. Yang banyak dipakai adalah kain 

songket. Hiasan pelengkap penampilannya adalah kancing baju 

(buak tangkong) emas, kalung emas, ikat pinggang 

(gendit/pending) emas, gelang tangan (teken), ali-ali (cincin), 

dan gelang kaki (teken nae).  

Pengantin pria mengenakan kelambi dari bahan yang sama 

dengan mempelai wanita, bermodel jas tutup dengan potongan 

agak meruncing pada bagian bawah belakangnya, untuk 

mempermudah menyengkelitkan keris. Kereng (kain panjang) 

yang dipakai adalah songket dengan motif khas Lombok. 

Kemudian ditambahkan dodot (kampuh), kain yang biasanya 

                                                
47Kesenian Tradisional Nusa NTB Terancam Punah ; http: //www.suaramerdeka. 

com/cybernews/ harian/0608/19/nas15-html. 

48 Matriks Data Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) 

49 Budaya Indonesia ; http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Indonesia 
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bercorak sama dengan yang dipakai pengantin wanita. 

Kelengkapan lainnya adalah sapu (destar/ikat kepala) dari kain 

songket yang biasanya diberi tambahan hiasan keemasan yang 

diselipkan pada ikatan sapu bagian depan. Dan dari balik 

punggungnya, sedikit melewai bahu sebelah kanan, tersembul 

keris panjang.50 

5. Alat Kesenian: 

Gendang Belek, Kelenang, Qasidah, Cilokak, gamelan, rudat, 

burdah, kecimol esot-esot.51 

 

B. Peranan Pemerintah Dalam Perlindungan Budaya Daerah  

(Adanya Klaim Oleh Pihak Lain) 

   

1. Keaneka ragaman Budaya Indonesia 

Indonesia dikenal sebagai negara, bangsa yang 

masyarakatnya terdiri atas banyak suku bangsa dan lebih 

banyak lagi sub-suku bangsa. Mereka semua berdomisili di 

daerah-daerah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang membentang dari barat ke timur, yaitu dari 

Sabang sampai di Merauke dan dari utara sampai ke selatan, 

yaitu dari Pulau Miangas sampai di Pulau Rote. Kondisi 

demikian itu, diperkaya oleh kondisi geografisnya yang terdiri 

atas pulau-pulau besar dan kecil yang dipersambungkan oleh 

laut dan dibatasi oleh lautan dalam satu kesatuan wilayah, 

menjadikan masyarakat dan kebudayaan Indonesia bersifat 

mejemuk (heterogen) serta kaya makna dan nilai. 

Kebudayaan-kebudayaan masyarakat daerah atau 

kebudayaan daerah yang sangat bervariasi itu secara 

                                                
50 http://www. tamanmini. com/index.php? modul= budaya&cat= Bbusana & budayaid =  

368737223219. 

51 Matriks Data Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) 
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keseluruhan adalah milik sah masyarakatnya, juga merupakan 

suatu  kekayaan bersama bangsa Indonesia  yang terukur 

harganya dan, oleh karenanya,  harus dipelihara, dilestarikan 

dan dilindungi dari ancaman pihak-pihak yang berniat 

mem”bahaya”kannya, juga mereka yang berupaya mengklaim 

sebagai miliknya.  

Pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan kebudayaan-

kebudayaan daerah tersebut, dalam zaman globalisasi saat 

ini, memang merupakan suatu tugas yang berat. 

Persoalannya ialah kebudayaan-kebudayaan daerah itu 

sendiri hidup dan berkembang secara dinamis dalam suatu 

suasana masyarakat pemangkunya yang juga dinamis 

berubah dalam hidup dan kehidupannya. Suatu proses 

perubahan kebudayaan bisa terjadi karena dilandasi oleh 

keinginan, bahkan kebutuhan, masyarakatnya, dimana 

perubahan itu adalah sesuatu yang memang direncanakan 

(planned change), misalnya melalui program pembangunan. 

Perubahan kebudayaan yang direncanakan baik melalui 

tangan masyarakat pemangkunya, pihak pemerintah, pihak-

pihak lain  seperti pemerhati, pegiat dan/atau ”perekayasa 

kreatif” kebudayaan mungkin saja  berdampak minimal 

terhadap eksistensi kebudayaan tersebut. Disebut demikian 

karena perilaku mereka terhadap aset kebudayaan tersebut 

adalah dalam rangka memperkaya nilainya, sekaligus 

mengembangkan kualitas hidup dan kehidupan 

masyarakatnya. 

Namun,  pada suatu proses perubahan kebudayaan yang 

tidak direncanakan (unplanned change), misalnya melalui 

klaim kepemilikan suatu aset kebudayaan oleh masyarakat 

lain, apalagi oleh pemerintah di negara lain,  tentu sangat 

berbahaya terhadap eksistensi kebudayaan tersebut. Dalam 
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perspektif  kebudayaan, klaim kepemilikan aset budaya 

tersebut adalah suatu tindakan mencabut kebudayaan tertentu 

dari wadahnya, yakni masyarakatnya. Perilaku itu dapat pula 

diartikan sebagai proses mereduksi nilai-nilai intrinsik yang 

melekat pada aset kebudayaan tersebut. Kemudian, klaim 

aset kebudayaan masyarakat suatu negara oleh pihak 

dan/atau negara lain, juga memunculkan masalah yang sarat 

problematik, karena hal itu tidak hanya menyangkut persoalan 

”keaslian” kebudayaan, tetapi juga masalah politik diplomasi 

dan hubungan luar negeri serta  masalah hukum.  

Klaim aset kebudayaan Indonesia oleh pihak-pihak atau 

negara (pemerintah) asing yang semakin banyak pada 

beberapa tahun terakhir. Sebagaimana diungkapkan oleh 

media massa dan piranti media elektronik, klaim-klaim yang 

ada tidak hanya dilakukan oleh pihak pelaku bisnis asing, 

tetapi juga oleh beberapa negara asing. Adanya klaim 

demikian itu  tentu saja memunculkan ”kekecewaan” bagi 

beberapa kelompok warga masyarakat. Disamping itu juga 

menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peranan 

pemerintah dalam upaya untuk melindungi aset-aset 

kebudayaan  masyarakatnya. Pengkajian hukum tentang 

perlindungan kebudayaan daerah yang mencakup 

didalamnya, antara lain pengetahuan tradisional, ekspresi 

budaya tradisional dan sumber daya hayati, menjadi sangat 

relevan sebagai salah satu upaya akademis untuk memahami 

masalah-masalah perlindungan yang dimaksud. Pengkajian ini 

bertujuan mendalami tentang kebudayaan daerah di Indonesia 

khususnya yang meyangkut pengetahuan tradisional maupun 

ekspresi folklore dari sisi hak kekayaan intelektual di 

Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan 

pembangunan ekonomi masyarakat dan melindungi kekayaan 
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budaya Indonesia yang beraneka ragam yang merupakan aset 

penting bagi kelangsungan dan kemakmuran bangsa.      

Perlindungan kekayaan budaya Indonesia sesungguhnya 

menjadi tanggung jawab semua warga negara dan bangsa 

Indonesia. Hanya saja peranan dan tingkatan tanggung jawab 

berbagai komponen masyarakat bangsa tidak sama. Ada 

tanggung jawab yang muncul dari masyarakat pemangku 

(sumber) suatu aset budaya tradisional, ada tanggung jawab 

para pegiat dan pelaku ekspresi suatu aset budaya, juga ada 

peranan dan tanggung jawab dari pemerintah. Peranan 

perlindungan pemerintah Indonesia tersebut menjadi pokok 

bahasan dalam bagian studi ini.  

2. Aset Budaya Indonesia dalam Klaim 

Aset-aset kebudayaan masyarakat daerah di Indonesia yang 

diklaim oleh negara (pemerintah) asing ternyata jumlahnya 

sudah cukup banyak. Objek budaya yang diklaim meliputi 

bermacam jenis, antara lain batik, naskah kuno, bahan kuliner 

(masakan), lagu, tari, alat musik, desain, produk tanaman, dan 

lain sebagainya. Dilihat dari waktu pengklaimannya ternyata 

sudah berlangsung sejak lama. Dalam suatu rubrik informasi 

(lihat: Republika, 25 Agustus 2009) disebutkan bahwa 

Malaysia merasa bahwa Tari Barongan (di Indonesia disebut 

Tari Reog Ponorogo) sudah dikenal umum oleh masyarakat di 

Nusantara sebelum adanya negara Indonesia. Oleh karena 

itu, Malaysia merasa tidak dalam posisi mengklaim Tari Reog 

Ponorogo, tetapi melestarikan tarian masyarakat Malaysia 

yang memang mirip, dinamakan Tari Barongan oleh 

masyarakatnya di negeri jiran itu. Mengenai negara-negara 

dan pihak-pihak yang mengklaim aset budaya Indonesia 

ternyata bukan hanya Malaysia, tetapi juga Belanda, Inggeris, 

Perancis, Jepang, Amerika, dan lainnya. Selain negara atau 
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pemerintah asing, pengklaim aset budaya Indonesia juga ada 

dari perusahaan-perusahaan tertentu kelas dunia. Data klaim 

negara lain atas aset budaya Indonesia dilukiskan pada Tabel 

1. 

Tabel 1 

Aset Budaya Indonesia Diklaim Pihak Lain 

 

No. Jenis aset budaya dan daerah Negara /Perusahaan 

Pengklaim 

1 Batik, Jawa Adidas 

2 Naskah kuno, Riau Malaysia 

3 Naskah kuno, Sumbar Malaysia 

4 Naskah kuno, Sulsel Malaysia 

5 Naskah kuno, Sultra Malaysia 

6 Rendang, Sumbar Oknum WN Malaysia 

7 Sambal Bajak, Jateng Oknum WN Belanda 

8 Sambal Petai, Riau Oknum WN Belanda 

9 Sambal Nanas, Riau Oknum WN Belanda 

10 Tempe, Jawa Bbrp Perusahaan 

Asing 

11 Lagu Rasa Sayang-Sayange, 

Maluku 

Malaysia 

12 Tari Reog, Ponorogo Malaysia 

13 Lagu Soleram, Riau Malaysia 

14 Lagu Injit-Injit Semut, Jambi Malaysia 

15 Alat Musik Gamelan, Jawa Malaysia 

16 Tari Kuda Lumping, Jatim Malaysia 

17 Tari Piring, Sumbar Malaysia 

18 Lagu Kakak Tua, Maluku Malaysia 

19 Lagu Anak Kambing Saya, Nusa Malaysia 
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Tenggara 

20 Kursi Taman Ornamen Ukir Khas 

Jepara 

Oknum WN Perancis 

21 Figura Ornamen Khas Jepara Oknum WN Inggris 

22 Motif Batik Parang, Yogyakarta Malaysia 

23 Desain Kerajinan Perak Desa 

Suwarti, Bali 

Oknum WN Amerika 

24 Produk Berbahan Rempah dan 

Tanaman Obat Asli Indonesia 

Shiseido Co Ltd, 

Jepang (?) 

25 Badik Tumbuk Lada Malaysia 

26 Kopi Gayo, Aceh Tengah, Aceh Perusahaan 

multinasional (MNC) 

Belanda 

27 Kopi Toraja, Sulsel  Perusahaan Jepang 

28 Musik Indang Sungai 

Garinggiang, Sumbar 

Malaysia 

29 Kain Ulos, Batak, Sumut  Malaysia 

30 Alat Musik Angklung Malaysia 

31 Lagu Jali-Jali Malaysia 

32 Tari Pendet, Bali Malaysia 

       

Sumber: http://budaya-indonesia.org.iaci/ 

 

Dilihat daftar tabel 1, menunjukkan bahwa memang pihak pemerintah 

Malaysia-lah yang paling banyak mengklaim aset budaya Indonesia. 

Sebagian aset budaya yang diklaim tersebut setelah mendapatkan 

reaksi (re-klaim) dari pihak Indonesia. Untuk beberapa aset budaya, 

misalnya “tari pendet dari Bali” yang baru-baru ini diklaim, pihak 

Malaysia akhirnya membatalkan kembali klaimnya, namun yang tetap 

diklaim masih lebih banyak jumlahnya. Di masa depan tindakan-

tindakan klaim pihak dan/atau bangsa/negara asing terhadap aset 
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kekayaan budaya masyarakat daerah-daerah Indonesia sebagai 

milik, karya cipta, atau hak budaya mereka mungkin akan muncul 

lebih banyak lagi seiring dengan semakin berkembangnya hubungan 

antar negara bangsa, bertambah canggihnya teknologi “adopsi” serta 

terbukanya atau terlibatnya hampir semua negara bangsa dalam 

mengisi era globalisasi dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial 

dan budaya yang batas-batas sistemnya semakin tipis. Semuanya 

cederung mengarah kepada sistem masyarakat kapitalis yang 

beranggapan semua jenis sumber daya (resources) adalah modal 

dasar yang dapat direkayasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup dan kehidupan yang lebih baik. 

Fenomena global tersebut, pada satu sisi adalah peluang besar bagi 

bangsa Indonesia menunjukkan kreatifitasnya untuk 

memperkenalkan dan mempermaklumkan produk-produk 

kebudayaannya, namun pada sisi lain apabila masyarakat bangsa 

besar ini sendiri tidak peduli dan kurang menghargai aset budayanya, 

maka tidak mustahil pada saat-saat tertentu justru bangsa lain 

dengan kejelian dan kreativitasnya akan memanfaatkannya, bahkan 

mengklaim sebagai “hak budaya” mereka. Jadi antisipasi yang harus 

dikedepankan terhadap fenomena globalisasi kultural itu ialah kita 

harus bangga, respek, menghargai, mencintai dengan sepenuh hati 

terhadap produk-produk kebudayaan masyarakat kita sendiri, dengan 

demikian pada gilirannya bangsa dan pihak lain akan ikut serta 

bersimpati, mengagumi dan memberikan penghargaan terhadap 

aset-aset budaya tersebut. Globalisasi dalam aspek dan maknanya 

yang bagaimana pun hendaknya ditempatkan sebagai motivator bagi 

kemajuan kehidupan suatu bangsa, bagi kehidupan manusia, 

termasuk bangsa dan manusia Indonesia.   
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3. Masyarakat Daerah dan Klaim Kebudayaan 

Terjadinya klaim oleh pihak asing atas aset atau produk kebudayaan 

masyarakat daerah-daerah di Indonesia, secara umum disebabkan 

oleh karena belum adanya pengaturan kepemilikan yang jelas atas 

aset-aset budaya tersebut. Masyarakat tradisional sebagai pemilik 

dari bermacam-macam aset budaya sudah terbiasa dengan sistem 

kepemilikan komunal dan diwariskan secara turun-temurun dari 

generasi ke generasi, sehingga kepemilikannya tidak dipersoalkan 

oleh mereka. Hal ini berarti sistem kepemilikan  kebudayaan 

tradisional bersifat alamiah saja. Faktor-faktor yang lebih diperhatikan 

dalam kebudayaan tradisional ialah siapa di antara warganya yang 

memiliki kewenangan dalam mengekspresikan aset budayanya 

dalam suatu momen (acara atau upacara) tertentu. Jadi dalam 

masyarakat tradisional atau masyarakat daerah sistem perlindungan 

terhadap aset budaya dilakukan melalui tindak ekspresif yang 

memiliki makna lebih dari sekedar upacara, tetapi sesungguhnya 

menyangkut keseluruhan sistem pandangan hidup mereka. Oleh 

karena itu pula suatu ancaman terhadap aset kebudayaannya dinilai 

sama dengan ancaman terhadap hidup dan kehidupannya. 

Dapat dikatakan bahwa peranan dan tanggung jawab masyarakat 

daerah atau masyarakat tradisional terhadap kebudayaannya 

memang hanya bersifat ”lokal” dan terbatas di lingkungan wilayah 

kebudayaannya. Bagaimana jika aset kebudayaan tersebut ”diklaim” 

oleh pihak lain di luar komunitas masyarakat tradisionalnya?.  Fakta 

dan pengalaman menunjukkan bahwa selama ini yang terjadi ialah 

tidak pernah ada klaim, tetapi yang terjadi ialah produk budaya suatu 

masyarakat daerah atau suatu sukubangsa dapat saja di ekspresikan 

atau dipertunjukkan dalam acara pegelaran tertentu oleh komunitas 

lain. Inilah yang seringkali terjadi di Indonesia dan, hal itu merupakan 

sesuatu yang biasa. Jadi tidak menjadi soal jika Tari Piring yang 

berasal dari Sumatera Barat ditarikan pula oleh tim kesenian di/dari 
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Sulawesi Selatan. Atau sebaliknya, lagu Anging Mammiri dari 

Makassar didendangkan oleh seorang penyanyi Bali. Artinya, adalah 

sesuatu yang bisa dan biasa saja terjadi saling meminjam aset-aset 

budaya di antara kelompok-kelompok msyarakat sukubagsa di 

Indonesia, meskipun sebuah tarian dipertunjukan atau sebuah lagu 

dinyanyikan dalam acara yang berkaitan dengan bisinis, pembukaan 

showroom, pertemuan saudagar, misalnya. 

Saling meminjam aset budaya di antara sukubangsa, kelompok dan 

komunitas masyarakat dalam suatu negara dan bangsa dianggap 

sesuatu yang biasa karena ia tidak menyentuh persoalan yang 

berhubungan dengan ”hak cipta”, hanya ”hak pakai” atau ”hak 

pinjam” saja. Bahkan, sebenarnya dengan adanya tindakan saling 

pinjam-meminjam  aset-aset budaya di suatu masyarakat sebangsa 

justru merupakan suatu proses memperkenalkan secara lebih luas 

aset-aset budaya tersebut, sehingga bisa menjadi ”pintu masuk” 

tersendiri untuk mendalami lebih jauh unsur-unsur lain dari 

kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Dalam proses demikian  

sesuatu yang muncul adalah upaya untuk mengerti, memahami, 

memberi pengakuan, serta memberi penghargaan terhadap aset 

budaya masyarakat tertentu dan tampaknya jauh dari maksud-

maksud merusak, mendiskreditkan dan mengklaim. Mungkin, karena 

pada proses tersebut tidak ada nuansa politik yang menjurus kepada 

penguasaan, tidak ada hak kedaulatan bangsa dan negara yang 

dilanggar, tidak muncul tindakan represif yang mencoba melecehkan 

harkat dan martabat kemanusiaan. 

 Keadaannya akan berbeda apabila suatu aset budaya atau 

pengetahuan tradisional dari suatu bangsa diklaim oleh bangsa atau 

pihak asing lain. Kendatipun alasannya membantu promosi, 

mengsosialisasikan aset budaya itu kepada khalayak dunia, namun 

karena melanggar ”hak cipta” penciptanya, hukum, undang-undang 
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dan peraturan lainnya,  mungkin juga Hak Kekayaan Intelektual 

(HAKI) , maka tetap menjadi persoalan atau dipersoalkan.               

 

4. Perlindungan Aset Kebudayaan Daerah di Indonesia         

Perlindungan suatu aset kebudayaan tradisional dari suatu kelompok 

masyarakat daerah di Indonesia secara umum belum menjadi 

sesuatu yang diprioritaskan oleh pemeritah, baik pemeritah pusat 

maupun pemerintah daerah sendiri, terkecuali pemerintah daerah 

Bali. Kondisi tanpa perlindungan yang cukup dan memadai apabila 

dilihat dari segi masih minimnya undang-undang, peraturan. secara 

sosiologis mungkin disebabkan oleh beberapa hal, antara lain. 

Pertama, aset kebudayaan daerah yang sifatnya tradisional dianggap 

sebagai suatu hal biasa, menyangkut keadaan dan keberadaannya, 

juga cara memperlakukannya yang sangat umum oleh/bagi 

masyarakat pemangkunya sehingga tidak ada pihak-pihak tertentu 

dalam masyarakatnya yang merasa perlu memberikan perlindungan 

secara khusus. Kedua, aset kebudayaan tradisional suatu daerah 

yang memerlukan perlindungan hanya jika disalahgunakan dalam 

mengekpresikannya. Misalnya, musik pengiring ritual suatu upacara 

agama, justru digunakan sebagai musik menerima tamu. Adapun 

penambahan atau pengurangan yang bersifat ilustratif tanpa 

mengurangi makna substantif biasanya hanya dianggap variasi 

kreatif budaya dan tidak perlu dipermasalahkan. Ketiga, tidak adanya 

kebiasaan mengklaim dari pihak masyarakat budaya tertentu pada 

aset budaya tradisional maysrakat daerah lainnya justru menunjang 

relasi antar kebudayaan yang harmoni dalam keunikannya masing-

masing. Kondisi ini sebenarnya didukung oleh adanya fenomena 

sosio-kultural dan fakta historis yang diketahui secara umum tentang 

keberadaan suatu aset budaya tradisional di suatu daerah. Lazimnya 

aset budaya tradisional suatu daerah sangat dipengaruhi oleh agama 

dan kepercayaan masyarakatnya serta kondisi lingkungan kehidupan 
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dimana suatu kelompok masyarakat bertempat tinggal. Aset budaya 

tradisional masyarakat nelayan pasti muncul sebagai kreasi 

masyarakat perairan, bukan dari masyarakat pedalaman atau 

masyarakat pegunungan. Demikian pula sebaliknya.            

Belum memadainya perlindungan aset kebudayaan tradisional oleh 

pemerintah bukan berarti tidak adanya upaya ke arah perlindungan 

aset yang dimaksud. Makna perlindungan terhadap aset kebudayaan 

tradisional suatu kelompok masyarakat di daerah sebenarnya 

mengacu kepada segala usaha yang ditujukan untuk memelihara dan 

melestarikannya, sehingga aset budaya tradisional yang dimaksud 

tidak mengalami degradasi nilai-nilai sebagai suatu identitas bagi 

masyarakat pendukungnya. Tindakan perlindungan bisa bervariasi, 

mulai dengan dikeluarkannya Undang Undang tentang kebudayaan 

daerah, Peraturan Pemerintah,  Peraturan Daerah, kegiatan promosi, 

misi kebudayaan, pergelaran aset/hasil kebudayaan, 

diskusi/seminar/simposium, pendidikan kebudayaan, dan lain 

sebagainya.  ”Tugas” atau peranan perlindungan demikian itu 

dihubungkan dengan pemerintah: baik pemerintah daerah maupun 

pemerintah pada tingkat nasional (pemerintah pusat), maka perlu 

dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut. 

5. Peranan Pemerintah Daerah dan Pusat 

 Pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu sistem pemerintahan 

yang memberikan keleluasaan yang luas kepada daerah (khususnya 

pemda tingkat II) untuk merekstrurisasi urusan-urusan yang berada 

dalam kewenangannya, merujuk kepada kesesuaian dengan 

kepentingan masyarakat dan daerahnya serta dalam 

menyelenggarakan sistem pemerintahannya sudah berjalan 

beberapa tahun. Biasanya urusan yang bersentuhan langsung 

dengan sumber daya ekonomi akan mendapat prioritas perhatian 

utama dibandingkan dengan urusan lainnya. Kantor kedinasan yang 

mengelolanya pun biasanya tersendiri, misalnya Dinas Pendapatan, 
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Dinas Pajak, Dinas Pasar, Dinas Pertambangan,  dan lainnya. 

Berbeda dengan urusan kebudayaan, mungkin karena dianggap 

”kurang penting” sehingga digabungkan saja dengan beberapa 

urusan lainnya sehingga muncullah Dinas Kebudayaan, Pariwisata 

dan Pendidikan, misalnya. Meskipun sebenarnya urusan kebudayaan 

itu termasuk suatu sumber daya yang tidak habis-habisnya.   

Di setiap daerah dapat dipastikan adanya produk atau hasil kreasi 

budaya, seperti dalam bidang seni batik, seni musik, seni ukir, seni 

anyam, seni tari, seni tempah, dokumentasi dan sejarah, arsitektur, 

kreatifitas dalam aspek kuliner dan lain-lain,  sebagai manifestasi 

cipta, rasa dan karsa masyarakatnya sehingga bisa disebut sebagai 

aset kebudayaan daerah tersebut. Ada aset budaya daerah yang 

karena cara dan teknik pengerjaannya apik, cermat, halus dan rapi  

sehingga dinilai berkualitas, juga mungkin karena keunikan dan 

kekhasannya yang sulit ditemukan padanannya menyebabkan 

mendapat penghargaan tinggi, diminati oleh banyak orang, bahkan 

dijadikan sebagai sasaran studi atau riset para peneliti dan ilmuwan. 

Tidak mustahil aset kebudayaan tradisonal daerah yang menarik 

tersebut dapat pula mengundang pihak-pihak yang tidak 

bertanggung-jawab untuk menirunya dan, jika perlu, menetapkan 

klaim hak atasnya.   

Hanya saja bervariasinya produk dan aset kebudayaan masyarakat 

di suatu daerah tidak serta merta mendorong sebagian pemerintah 

daerah untuk memberikan sistem pengelolaan yang cukup memadai. 

Dalam perkataan lain terdapat produk budaya daerah hanya menjadi 

urusan masyarakat pendukungnya sendiri, mulai dari proses 

penciptaan, pelestarian sampai perlindungan terhadapnya. Ada 

pihak-pihak pemerintah daerah dan pihak lainnya yang kadang-

kadang hanya menjadi penikmat hasil budaya masyarakatnya pada 

momen-momen tertentu, misalnya pada acara-acara memperingati 
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hari kemerdekaan, pada upacara-upacara adat, agama dan 

kepercayaan, dan lainnya. 

Terkecuali pemerintah daerah Bali, Yogyakarta, misalnya, yang sejak 

lama memberikan perhatian yang besar kepada produk atau aset 

budaya masyarakatnya, sementara beberapa daerah lainnya dapat 

dikatakan baru saja memperhatikan aset kebudayaan masyarakatnya 

pada beberapa tahun terakhir. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 

Bali melalui Perda (Peraturan Daerah) Nomor 66 Tahun 1986 

tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I 

Bali (disingkat Perda Desa Adat) telah menetapkan bahwa Desa 

Adat merupakan kesatuan hukum masyarakat Hukum Adat yang 

bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Bertolak dari 

kedudukan gandanya itu kemudian dirumuskan  fungsi kulturalnya, 

dimana antara lain disebutkan:52 

a. Membantu pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

Desa/Pemerintahan Kelurahan dalam kelancaran dan 

pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama di bidang 

keagamaan, kebudayaan da kemasyarakatan; 

b. Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adat; 

c. Memberikan kedudukan hukum adat terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan 

dan keagamaan; 

d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka 

memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan 

Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Bali pada khususnya, 

berdasarkan paras paros salunglung sabayantaka / musyawarah 

untuk mufakat; 

                                                
52 Lihat, I Made Suasthawa Dharmayuda, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi 

Bali, Penerbit PT Upada Sastra bekerjasama dengan Yayasan Adi Karya Ikapi da The Ford 
Foundation, Denpasar, 2001, halaman  20-21.     
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e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaa desa adat 

untuk kesejahteraan masyarakat desa adat. 

Berbagai macam latar belakang yang menjadi dasar dan 

pertimbangan diterbitkannya Perda Desa Adat di Bali.53 Pertama, 

ialah sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan 

Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan. Dalam 

Permendagri itu, yang tiada lain adalah penjelasan Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tetap 

mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum, adat-istiadat dan 

kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang 

ketahanan nasional. Dengan alasan dan/atau pertimbangan 

bahwa Permendagri tersebut tidak sesuai lagi dengan tingkat 

perkembangan dan kemanjuan zaman, kemudian diganti dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997, tentang 

Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat 

Istiadat.  Kedua, pembinaan desa adat dianggap penting secara 

sosio-historis karena adat istiadat masyarakatnya yang tiada lain 

merupakan cerminan kebudayaan mereka telah tumbuh dan 

berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad dan telah 

memberikan sumbangan yang sangat berharga kepada 

kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan 

dan pembangunan nasional, daerah dan desa. Ketiga, aspek-

aspek kebudayaan berupa adat-istiadat, kebiasaan masyarakat 

dan lembaga adat diakui keberadaannya dan diakui oleh 

masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah, 

berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta 

kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan, dibina dan 

dilestarikan. 

                                                
53 Menyangkut Desa Adat di Bali, dapat pula diikuti dalam I Wayan Surpha, SH, Seputar 

Desa Pakraman dan Adat Bali, Penerbit BP, Denpasar, 2002.   
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Intensifnya upaya pemerintah dan masyarakat Bali dalam 

mengelola kebudayaannya sebenarnya terletak pada hubungan 

yang sangat erat dan produktif antara aspek-aspek kebudayaan 

mereka dengan agama Hindu yang mereka anut. Agama dan 

aspek-aspek kebudayaan menyatu dalam hidup dan kehidupan 

sehari-hari masyarakat Bali, sehingga menampakkan suatu 

sistem pengelolaan kebudayaan yang sisnergis dan 

berkelanjutan.  Kondisi eratnya kaitan antara agama dan budaya 

Bali seperti itu tidak dijumpai di masyarakat-masyarakat daerah 

lainnya di Indonesia. Bahkan sebaliknya, di beberapa daerah 

yang masyarakatnya biasa dikenal sebagai ”masyarakat 

beragama” seringkali justru mempertontonkan semacam rivalitas 

antara praktek keyakinan agamanya dengan perilaku kebudayaan 

masyarakatnya. Kalaupun bukan rivalitas antara keduanya yang 

terjadi, maka paling tidak tidak ada semangat sinergitas antara 

ajaran agama yang dipeluknya dengan kebudayaan yang 

dikembangkan. 

Selain pemeritah Bali, Pemerintah Propinsi Lampung telah pula 

memiliki Perda yang berkaitan dengan kebudayaannya. Hal itu 

sebagaimana dijumpai pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan 

Lampung. Perda ini disusun dengan pertimbangan, juga tujuan 

dan sasarannya, antara lain bahwa "kebudayaan Lampung, 

sebagai bagian dari Kebudayaan Bangsa Indonesia dan 

merupaka aset nasional, keberadaannya perlu dijaga, 

diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga 

dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung 

yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan 

mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur 

budaya bangsa secara maksimal". Disebutkan pula bahwa 

”masyarakat adat Lampung terdiri dari Ruwa Jurai yaitu Jurai 
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Adat Pepadun dan Jurai Adat Sabatin, memiliki falsafah hidup Piil 

Pasenggiri , Bejuluk Beuadok, Nemui Nyima Nengah Nyappur, 

dan Sakai Sambayan (Italic oleh pen.). 

Dalam perda tersebut secara tegas disebutkan bahwa tugas 

pemeliharaan yang mencakup upaya-upaya perlindungan, 

pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan aspek-aspek 

budaya (bahasa dan akasara, berbagai macam kesenian, 

kepurbakalaan dan kesejarahan, pakaian daerah, upacara-

upacara, dan lain-lain) adalah tugas Pemerintah Daerah. 

Sementara itu masyarakat mempunyai pula kewajiban untuk turut 

serta memelihara, membina dan mengembangkan seluruh aspek 

kebudayaan Lampung. Peran serta masyarakat meliputi upaya-

upaya, seperti inventarisasi aktivitas adat, seni da budaya daerah, 

inventarisasi aset kekayaan budaya, peningkatan kegiatan 

budaya daerah, sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah, 

dan memfasilitasi pengembangan kualitas SDM "kebudayaan" 

daerah. Kemudian, perlindungan terhadap kebudayaan Lampung 

dilakukan melalui usaha dan/atau kegiatan pendidikan, penelitian, 

pengembangan, pembinaan dan kodifikasi.  

Perda kebudayaan Lampung yang memuat adanya klausul 

"perlindungan" dan memang dibuat baru pada tahun 2008, 

setelah beberapa tahun muncul klaim aset kebudayaan oleh 

pihak atau negara bangsa lain. Berbeda dengan Perda 

Kebudayaan Lampung tersebut maka Perda Desa Adat Bali, 

Nomor 66 Tahun 1986, belum mencantumkan adanya kata 

"perlindungan" secara langsung. Meskipun demikian, sesuatu 

yang telah menjadi fakta historis dan sosiologis ialah upaya 

perlindungan (melalui langkah pemeliharaan, pembinaan dan 

pelestarian) kebudayaan Bali secara holistik atau serba 

mencakup tampak lebih intensif dibandingkan dengan upaya 

perlindungan aset dan kekayaan kebudayaan-kebudayaan 
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daerah lainnya. Beberapa daerah seperti Jawa Barat dengan 

Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kebudayaan di 

Jawa Barat baru mengilhami pemerintah Kota Bogor, Kota 

Bandung untuk menyiapkan Perda Cagar Budaya. Juga,  

Walikota Semarang dengan Keputusan Walikotamadya Daerah 

Tingkat II Semarang  Nomor 646/50/1992 tentang Konservasi 

Bangunan-Bangunan Kuno dan Bersejarah serta Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tetang Rencana Tata Bangunan 

dan Lingkungan  Kota Lama Semarang belum sepenuhnya 

diaplikasikan sebagai ”alat” perlindungan bagi peninggalan aset 

kekayaan budaya lama (tradisional) masyarakatnya.                

Sebagai kata akhir bagian ini, dapat dikemukakan bahwa peranan 

pemerintah daerah dalam mengelola dan melindungi aset dan 

kekayaan budaya masyarakat daerahnya semestinya bersifat 

”substantif” sebagaimana pada kasus Bali. Ini berarti pengelolaan 

disertai dengan pemahaman mendalam tentang kedudukan dan 

fungsi pokok dari kebudayaan dalam lingkup kehidupan yang 

lebih luas dari masyarakatnya. Keberhasilan pengelolaannya juga 

banyak ditentukan oleh sikap masyarakatnya terhadap 

kedudukan dan fungsi dari kebudayaannya dalam hubungan 

dengan agama dan kepercayaan mereka. Apabila peranan 

pemerintah daerah (kasus Bali) dalam upaya mengelola aset 

kebudayaan masyarakatnya bersifat ”substantif”, maka peranan 

pengelolaan oleh pemerintah pusat mungkin nampak bersifat 

”koordinatif” saja. Keadaan ini disebabkan oleh keterbatasan 

pemerintah pusat untuk mengerti dan memahami secara 

mendalam makna dan fungsi kontekstual dari suatu kebudayaan 

daerah.    
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6. Perlindungan Aset Budaya Daerah 

 Perlindungan aset dan kekayaan kebudayaan-kebudayaan 

masyarakat daerah di Indonesia, apabila menghadapi klaim pihak, 

bangsa dan komunitas asing, memang tidak lepas pula dari 

tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah Indonesia. 

Upaya-upaya perlindungan yang diberikan sesungguhnya bisa 

bermacam-macam sebagai usaha dan gerakan nasional di bidang 

kebudayaan. Hanya saja tanggung jawab yang dimaksud tidak bisa 

pula dipisahkan dari beberapa ”aturan” internasional yang 

mengikat. Sejarah mencatat bahwa pemerintah Indonesia melalui 

berbagai kegaiatannya telah berusaha mengangkat citra 

kebudayaan daerah dan nasional, misalnya dengan pendirian atau 

pembangunan Lembaga Museum Pemerintah (Museum Nasional, 

Museum Khusus, Museum Negeri Provinsi) yang keadaannya 

sampai pada tahun 2001 sudah mencapai 32 museum ( data masih 

memasukkan Dili)  yang terletak di Pulau Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua. 

Lembaga museum itu dibawah koordinasi Menteri Kebudayaa da 

Pariwisata. Apabila kegiatan permuseuman itu ditambahkan pula 

dengan koordinasi Departemen-Departemen lain, Pemerintah 

Daerah dan Swasta maka jumlah keseluruhannya mencapai 262 

museum yang terletak di 26 provinsi (pembagian daerah propinsi 

yang lama). Juga melalui koordinasi Mendikbud atau saat ini 

Menbudpar, sampai tahun 2001 terdapat 10 Lembaga Balai 

Arkeologi, 10 Lembaga Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 

11 Lembaga Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 34 Lembaga 

Taman Budaya, 17 Lembaga Balai Bahasa, da sampai tahun 1999 

terdapat 28 UPT Perpustakaan. Sampai tahun 2000 tercatat pula 
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3.869 Lembaga/Organisasi Kebudayaan/Kesenian di 26 Provinsi 

baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.54 

Kemudian, upaya pemerintah dalam bidang kebudayaan yang 

berkaitan dengan Kerjasama Kebudayaan (Cultural Agreement) 

dengan pihak negara-negara sahabat, sudah dilakukan dengan 

sebanyak 37 negara dan berlangsung sejak tahun 1955 sampai 

tahun 2000. Juga, Indonesia telah membuka Perwakilan Bidang 

Kebudayaan di Luar Negeri (Atase Pendidikan dan Kebudayaan) di 

13 negara, termasuk Perwakilan Indonesia di UNESCO Paris. 

Dengan adanya upaya dan langkah-langkah tersebut ”semestinya” 

akan muncul suatu hubungan kebudayaan yang terjalin baik, saling 

menghormati dan menghargai. Sayangnya, persoalan klaim aset 

kebudayaan daerah-daerah Indonesia oleh pihak, negara bangsa 

lain, ternyata masih muncul dan menggelisahkan berbagai pihak.       

              

C. Aspek Hukum Perlindungan Aset Budaya Daerah  

1. Arti Penting Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan 

Kebudayaan Tradisional  

Salah satu kebudayaan Indonesia yang harus dilindungi 

adalah pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional 

(traditional knowledge) merupakan pengetahuan yang dimiliki 

atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, 

atau suku bangsa tertentu, yang bersifat turun temurun dan 

terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. 55 Di 

dalam cakupan pembicaraan tentang Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI), pengetahuan tradisional merupakan sesuatu hal yang 
                                                

54 Lihat, Nunus Supardi, Kongres Kebudayaan (1918-2003), (Edisi Revisi), Pengantar 
Prof. Dr. Fuad Hassan, Diterbitkan oleh Ombak, 2007.  

55  WIPO, Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge 
Holders, WIPO Report on Fact-Finding Mission on Intellectual Property and Traditional 
Knowledge (1998-1999), (Geneva, 2001), 25.  
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belum banyak diungkap. Perlindungan terhadap kekayaan 

intelektual yang dikenal dalam rezim HKI, secara konvensional 

berupa industrial property dan copyright. Industrial property 

meliputi patent, utility models, industrial design, trademark, 

service mark, trade names, geographical indication. Sedangkan 

copy right meliputi related rights atau yang juga disebut 

neighboring rights.56  

Jika dikelola dengan baik, pengetahuan tradisional memiliki 

nilai ekonomis sebagai komoditi perdagangan. Sayangnya, di 

negara berkembang hal ini belum disadari secara menyeluruh 

oleh masyarakat lokalnya. Belakangan ini, industri-industri di 

negara maju sering mengangkat hal-hal yang bersifat tradisional 

ke dunia komersial.  

Komersialisasi pengetahuan tradisional menjadi masalah 

karena diperoleh tanpa ijin dari negara atau masyarakat adat 

pemiliknya. Di satu sisi, negara atau masyarakat adat 

pemiliknya belum memberikan perlindungan hukum terhadap 

pengetahuan tradisional. Kelemahan inilah yang dipakai oleh 

negara-negara maju untuk kepentingannya sendiri. Sebagai 

pemilik pengetahuan tradisional, negara ataupun masyarakat 

adat pemiliknya tidak memiliki keinginan untuk melindunginya 

dari pengambilan yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini 

dikarenakan adanya anggapan bahwa pengetahuan tersebut 

adalah milik bersama (komunal). Melimpahkan pengetahuan 

tersebut kepada orang lain dianggap merupakan suatu 

                                                
56  WIPO, Intllectual Property Needs and Expectation of Traditional Knowledge 

Holders: WIPO Reporton Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional 
Knowledge (1998-1999). (Geneva, 2001), hal. 31-34. 
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kebijakan yang akan mendapatkan balasan di kemudian hari. Ini 

merupakan salah satu karakteristik masyarakat agraris.57  

Tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan 

tradisional muncul dengan ditandatanganinya Convention on 

Biological Diversity 1992 (CBD). 58  Sejak saat itu berbagai 

pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka World 

Intellectual Property Organisation (WIPO) terus diselenggarakan 

untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi 

pengetahuan tradisional tersebut.  

Perhatian dunia internasional (dalam hal ini WIPO) terhadap 

pengetahuan tradisional sebagai salah satu bentuk dari 

intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic 

field, ditandai dengan dibentuknya Global Intellectual Property 

Issues Division (Global Issues Division) pada tahun 1997. 

Kegiatan yang dilakukan oleh Global Issues Division antara lain 

dengan mengirim Fact-finding Missions (FFMs).  

Indonesia sebagai negara peserta CBD dan anggota WIPO 

belum memiliki perundang-undangan yang dapat diterapkan 

untuk melindungi pengetahuan tradisional.59 Indonesia sendiri 

sebenarnya sudah memiliki rezim perlindungan bagi 

pengetahuan tradisional yang berbentuk folklore60, seperti yang 

                                                
57 Ibid., hal. 10.  
58 Indonesia telah meratifikasi Convention on Biological Diversity 1992 (CBD) dengan 

UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity 
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)  

59 Agus Sardjono, Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak 
Kekayaan Atas Obat-obatan, Cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, 2004), hal.28-29. 

60 Menurut WIPO, folklore merupakan bagian dari traditional knowledge dalam arti 
luas. Bahwa indigenous knowledge would be the traditional knowledge of “indigenous people”. 
Indigenous knowledge is therefore part of the traditional knowledge category, but traditional 
knowledge is not necessarily indigenous. That is to say, indigenous knowledge is traditional 
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tertuang dalam Pasal 10 Undang Undang No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta. Sedangkan pengetahuan obat-obatan 

tradisional yang merupakan hak bersama dari masyarakat lokal 

pendukung dimasukkan ke dalam sistem paten. Menggolongkan 

pengetahuan tradisional ke dalam rezim HKI 61  7 merupakan 

tindakan yang keliru. Hal ini dikarenakan ada perbedaaan 

sangat prinsipil di antara keduanya. Bahwa kepemilikan 

pengetahuan tradisional itu bersifat komunal atau kolektif, 

sedangkan rezim HKI lebih kepada individualistis. Oleh karena 

itu perlu dicari formula khusus yang melindungi pengetahuan 

tradisional yang terlepas dari rezim HKI.62  

Di Indonesia, upaya melindungi pengetahuan tradisional 

yang terlepas dari HKI terlihat dengan masuknya Pengetahuan 

Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional dan Sumberdaya 

Hayati (PTEBTSDH) ke dalam artikel 7 dan 9 resolusi 

Konferensi Asia Afrika (KAA) pada bulan April 2005.63  

Sebagai tindak lanjutnya, Departemen Luar Negeri dan 

Departemen Hukum dan HAM RI bersama WIPO 

menyelenggarakan Asian African Form on Intelectual Property 
                                                                                                                                 
knowledge, but not all traditional knowledge is indigenous. Lihat WIPO, Intellectual Property 
Needs, hal. 23-26. 

61 Tindakan negara-negara maju memasukkan pengetahuan tradisional ke dalam rezim 
HKI karena mereka belum mengakui sepenuhnya hak kolektif masyarakat lokal. Sebagaimana 
diketahui juga bahwa TRIPs Agreement sebagai salah satu kesepakatan di dalam rezim World 
Trade Organizatiton (WTO), disponsori oleh negara-negara maju yang telah menikmati 
keuntungan dari akses yang terbuka atas sumber daya atau bahan baku industri farmasi yang 
melimpah di kawasan negara-negara berkembang.  

62Perlindungan dengan pendekatan Hak Intelektual yang dibangun justru lebih membuka 
peluang terjadinya sengketa kekuasaan dan perebutan sumber ekonomi dan menegasikan 
keberadaan masyarakat adat. Lihat “Paradigma WIPO Melihat Sumberdaya Genetik Harus 
Dirubah”, http://satudunia.oneworld.net/article/view/150747/1/1838, didownload tanggal 13 
Maret 2008.  

63http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4750&I
temid=710, didownload tanggal 13 Maret 2008. 
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and Traditional Cultural Ecpression Traditional Knowledge and 

Genetic Resources.64 

Dari forum tersebut diperoleh pelajaran bahwa jalan tercepat 

untuk melindungi PTEBTSDH adalah dengan 

mendokumentasikannya ke dalam sistem basisdata agar 

Indonesia dapat mengetahui persis kekayaan yang dimilikinya. 

Basisdata ini sangat berguna, terutama ketika ada  pihak 

lain  yang secara tidak adil/curang menggunakan kekayaan 

PTEBTSDH yang bersumber dari Indonesia.  

2. Pengaturan Pengetahuan Tradisional 

Saat ini karya-karya tradisional dan teknik-teknik tradisional 

yang telah lama ada dalam bangsa Indonesia dianggap suatu 

asset yang bernilai ekonomis tinggi. Pengetahuan tradisional 

tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang gratis dan tak bernilai. 

Terjadi perubahan pola pikir dalam melihat pengetahuan 

tradisional sebagai suatu obyek yang mempunyai nilai 

ekonomis. Pengetahuan tadisional saat ini menjadi isu yang 

menarik karena merupakan hal yang baru bagi masyarakat, 

dibanding dengan isu-isu HKI yang lain. 

Pengetahuan tradisional bersifat dinamis, yang berarti 

diciptakan untuk menjawab setiap tantangan sosial dan 

tantangan alam yang berkaitan dengan pertanian, makanan, 

lingkungan dan kesehatan termasuk obat-obatan tradisional 

untuk proses penyembuhan, pengetahuan yang berhubungan 

dengan keanekaragaman hayat, ekspresi folklore dalam bentuk 

                                                
64  Ibid. Cara pandang yang memisah-misahkan sumber daya genetic, pengetahuan 

tradisional, dan ekspresi budaya, dan hanya melihat dari sisi ekonomi semata kental mewarnai 
sesi demi sesi konferensi tersebut. Lihat “Paradigma WIPO Melihat Sumberdaya Genetik Harus 
Dirubah”. 
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tarian, lagu, desain-desain kerajinan tangan, cerita, karya-karya 

seni, elemen-elemen bahasa seperti nama-nama, indikasi 

geografis dan symbol-simbol seperti property kebudayaan yang 

dapat dipindah-pindahkan. Sedangkan hal-hal yang tidak 

dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industry, ilmu 

pengetahuan, sastra atau seni, seperti sisa-sisa peninggalan 

manusia (fosil), bahasa umumnya, dan warisan budaya dalam 

arti luas (cultural heritage). Contoh sederhana dari pengetahuan 

tradisional di Indonesia misalnya “teknik atau cara bercocok 

tanam, terapi pengobatan, perawatan tubuh, dan teknik 

memproses kain batik”.  

Indonesia mempunyai keanekaragaman etnik atau suku 

bangsa dan karya intelektual yang merupakan kekayaan 

warisan budaya, telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan 

secara komersial. Dan Indonesia merupakan negara kepulauan 

yang terdiri dari beraneka ragam budaya dan suku-suku 

sehingga mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar 

dalam hal pengetahuan tradisional tapi hingga saat ini di 

Indonesia belum ada peraturan Undang-Undang yang secara 

khusus mengatur aspek hukum perlindungan tradisional dan 

folklore. Tuntutan untuk melindungi pengetahuan tradisional 

terutama di bidang obat-obatan tradisional adalah salah satunya 

dipicu dari di ratifikasinya Convention on Biologial Diversity 

(CBD) karena jika Indonesia tidak segera memanfaatkan 

pengetahuan tradisional yang dimilikinya terutama di bidang 

obat tradisional maka negara lain lah yang akan mendapatkan 

manfaat ekonominya seperti yang sudah terjadi di negara lain 

dimana paten atas obat diberikan berdasarkan pengetahuan 

tradisional yang kita miliki.  
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a. Instumen Hukum Internasional  

Sampai dengan saat ini belum ada international 

dimension dalam perlindungan hukum terhadap folklore, 

pengetahuan tradisional dan sumber daya genetic. Untuk 

itu sangat diperlukan untuk membentuk suatu instrumen 

hukum internasional yang bersifat legally binding. 

Pembentukan norma hukum internasional yang dapat 

melindungi secara efektif akan pengetahuan tradisional, 

folklore dan sumber daya genetika selama ini 

diperjuangkan oleh negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia tapi negara-negara maju sangat khawatir 

dengan hal ini karena dapat mempengaruhi akses negara 

maju terhadap pengetahuan tradisional, folklore dan 

sumber daya genetic.  

Dengan dibentuknyaan Convention on Biological 

Diversity (CBD) tahun 1992 merupakan babak baru bagi 

negara berkembang seperti Indonesia untuk melindungi 

sumber daya hayati yang dimilikinya. Dengan ditetapkan 

CBD maka sumber daya genetika yang selamanya ini 

dianggap sebagai warisan bersama umat manusia berubah 

menjadi milik kedaulatan suatu negara. Hal ini terdapat di 

dalam Pembukaan dan Pasal 3 dari CBD. Indonesia 

meratifikasi CBD dengan Undang Undang No 5 Tahun 

1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati. 

Berdasarkan prinsip kedaulatan nasional tersebut, Pasal 8 

j dapat dianggap sebagai langkah awal kesadaran bagi 

dalam mencari perlindungan pengetahuan tradisional 

secara lebih luas, dan Pasal 15 (1) CBD menegaskan 

kembali hak negara untuk mengatur akses (access) pihak 

asing terhadap sumber daya hayati serta menetapkan 
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mekanisme pemanfaatan bersama (benefit sharing). Ayat 5 

Pasal 15 CBD juga menetapkan bahwa pemanfaatan 

sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional oleh 

suatu negara harus dengan seijin negara asal sumber 

daya genetika tersebut (prior informed consent principle).  

Treaty on Plant Genetic Resources for food and Agriculture 

(TPGRFA). TPGRFA ini mempunyai prinsip yang sejalan 

dengan CBD. Di dalam TPGRFA juga mengakui akan 

adanya paham kedaulatan negara atas sumber daya 

genetika yaitu dalam pasal 10 (2): In their relationship with 

other States, the Contracting Parties recognize the 

sovereign Rights of States over their own plant genetic 

resources for food and agriculture, including that authority 

to determine access to those resources rests with national 

governments and is subject to national legislation.  

Kegiatan negara berkembang dalam memperjuangkan 

sumber daya genetika, folklore dan pengetahuan 

tradisional terus dilakukan diantaranya melalui forum 

Intergovernmental Committee on Genetic Resources, 

Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF) yang 

dibentuk pada akhir tahun 2000.badan ini mempunyai 

mandat khusus untuk membentuk suatu perjanjian 

internasional mengenai perlindungan dan pemanfaatan 

pengetahuan tradisional dan folklore tapi sayangnya 

hingga sidang yang ke-9 (24-28 April 2006) badan ini 

belum mencapai kata sepakat mengenai bagaimana 

melakukan perlindungan HKI atas pengetahuan tradisional 

dan folklore. Di dalam forum IGC GRTKF ini para negara 

berkembang memperjuangkan perlindungan hukum 

terhadap sumber daya genetika dan pengetahuan 
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tradisional dengan cara pembentukan instrumen hukum 

internasional yang bersifat mengikat dan khusus (Sui 

Generis Regime) yang bertujuan untuk melindungi negara-

negara yang memiliki sumber daya genetika dan 

pengetahuan internasional. Tindakan ini dilakukan karena 

negara-negara yang memiliki sumber daya genetika dan 

folklore merasa tidak cukup jika perlindungan hanya 

dilakukan melalui hukum nasional dari tiap negara-negara. 

Pembahasan di dalam fora IGC GRTKF telah sampai pada 

upaya mencari kesepakatan atas usulan isu-isu yang 

bersifat substantif, yaitu revised objectives, guiding 

principles dan substantives provision.  

b. Instrumen Hukum Nasional  

Masalah perlindungan Folklor telah diatur dalam pasal 

mengenai perlindungan kebudayaan yang telah ditentukan 

dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) baik 

sebelum maupun sesudah amandemen. Dengan demikian, 

perlindungan Folklor di Indonesia dalam perkembangan 

selanjutnya harus diatur dalam suatu undang-undang. Hal 

ini berkaitan dengan UUD 1945 sebagai suatu Aturan 

Dasar/Pokok Negara yang ketentuan pokoknya termuat di 

dalamnya harus lebih diperinci melalui suatu undang – 

undang. Hal ini terjadi karena UUD 1945 sebagai Aturan 

Dasar/Pokok Negara juga merupakan sumber dan dasar 

bagi terbentuknya suatu undang-undang , sehingga 

undang-undang sudah merupakan norma hukum yang 

lebih konkret dan terperinci dan sudah dapat berlaku 

langsung kepada masyarakat. Masalah perlindungan 

kebudayaan yang aturannya dalam UUD 1945 masih 

merupakan aturan pokok/umum dijabarkan melalui Undang 
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Undang Hak Cipta. Namun dalam kenyataannya, Undang 

Undang Hak Cipta terbentuk bukan hanya karena 

penjabaran dari ketentuan pokok perlindungan 

kebudayaan yang ada di UUD 1945 semata, namun dalam 

sejarah perkembangannya juga dipengaruhi oleh 

ketentuan internasional.  

Pengaturan tentang folklore di dalam Undang Undang HKI 

hanya secara tegas di sebutkan di dalam pasal 10 Undang Undang 

No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang berisi:  

1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan 

prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya  

2. Negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan 

rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, 

dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tanggan, koreografi, 

tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.  

3. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut 

pada ayat (2), orang yang bukan warga Negara Indonesia harus 

terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam 

masalah tersebut.  

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh 

Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan 

peraturan pemerintah.  

Tapi perlindungan folklore di dalam Hak Cipta dapat dikatakan 

bertentangan dengan tujuan folklore itu sendiri yang dalam 

beberapa hal memiliki karakteristik yang berbeda dengan Hak Cipta 

sebagai bagian dari sistem HKI modern dimana di dalamnya 

terdapat batas waktu perlindungan, fiksasi ciptaan dsb. Hal ini 

berarti sangatlah penting Rancangan Undang Undang (RUU) 

Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual 
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Pengetahuan Tradisional dan ekspresi Budaya Tradisional untuk 

segera ditetapkan menjadi Undang Undang. Sedangkan Pasal 12 

Undang Undang Hak Cipta menyatakan bahwa Undang Undang 

melindungi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra dalam berbagai bentuk seperti buku, lagu, karya tulis, 

drama, fotografi dan lain sebagainya. Di dalam rumusan pasal ini 

hanya mengatur tentang pemegang hak dan bagaimana bila orang 

asing memakai ciptaan yang dipegang oleh negara. Selain itu 

terdapat perbedaan jangka waktu antara hak cipta dan folklore 

dimana perlindungan hak cipta mempunyai jangka waktu 

sedangkan folklore tidak mempunyai jangka waktu.  

Hal tersebut menjadi isu yang mendesak bagi negara 

berkembang termasuk Indonesia yang kaya akan SDGPTEF, 

karena nilai ekonomi yang disadari cukup menggiurkan yang diraih 

oleh pihak-pihak di luar komunitas pemilik SDGPTEF, sehingga 

sangat perlu ada perhitungan-perhitungan yang bisa membuat 

keuntungan tersebut bisa dibagi kepada mereka. Kesadaran akan 

perlunya perlindungan terhadap warisan budaya tersebut perlu 

direalisasikan dalam bentuk kebijakan, mengingat sudah demikian 

besar pemanfaatan pihak luar komunitas untuk tujuan komersial, 

tanpa memperhatikan kepentingan komunitas pemilik atau 

pengelola warisan budaya tersebut. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Perlindungan terhadap 

SDGPTEF 

a. Tingkat Internasional 

Tahun 1967 telah dilakukan Amandemen terhadap Berne 

Convention yang didalam article 15.4; memberikan 

perlindungan secara internasional terhadap Expression of 
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Folklore (EF). Tahun 1976 di dalam Tunis Model Law on 

Copyright for Developing Countries telah dimasukkan 

perlindungan secara spesifik perlindungan nasional untuk EF.   

Tahun 1982 WIPO dan Unesco telah membuat suatu model 

peraturan perlindungan atas EF. Tahun 1978 WHO untuk 

pertama kali mengakui bahwa ada relevansi antara obat-obatan 

tradisional dengan produk farmasi. 

Tahun 1992 telah disetujui deklarasi Rio de Janeiro yang 

dikenal dengan Convention on Biological Diversity (CBD) yang 

sudah merekomendasikan adanya benefit sharing untuk 

pemanfaatan SDG secara komersial. 

Di dalam TRIPs Agreement, meskipun tidak secara tegas 

mengatur isu SDGPTEF, tetapi keterkaitan SDGPTEF dengan 

standard TRIPs menjadi isu yang diperdebatkan, dan tahun 

2001 The Doha WTO Ministerial Conference mengisntruksikan 

TRIPs Council untuk melakukan review beberapa article di 

TRIPs dalam upaya perlindungan TK. 

Tahun 1996 WIPO menyetujui suatu Treaty yang melindungi 

pelaku EF (WIPO Performance and Phonogram Treaty). 

Tahun 1997 telah diselenggarakan The WIPO-UNESCO 

World Forum on Protection of Folklore yang menyetujui suatu 

action plan: 

a. Perlu adanya suatu standard Internasional perlindungan 

hukum untuk EF. 

b. Perlu adanya keseimbangan perolehan antara komunitas 

lokal sebagai pengelola EF dan pengguna untuk tujuan 

komersial. 
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Tahun 1999 WIPO telah mengadakan konsultasi regional 

mengenai perlindungan EF, untuk negara-negara Afrika 

dilakukan bulan Maret 1999, untuk negara-negara Asia-Pacific 

pada bulan April 1999, untuk negara-negara Arab bulan Mei 

1999 sedang untuk negara Amerika Latin dan Caribia pada 

bulan Juni 1999. 

Tahun 1998-1999 WIPO melakukan Fact Finding Mission ke 28 

negara untuk mengidentifikasi keterkaitan HKI dan SDGPTEF 

serta harapan-harapan bagi negara-negara tersebut dan 

komunitas lokalnya akan perlindungan yang dapat memberikan 

manfaat bagi mereka. 

Tahun 2000 WIPO dengan rekomendasi dari General Assembly 

membentuk Inter Governmental Committee on Intellectual 

Property and GRTKF, yang sampai sekarang sudah bersidang 

sampai X namun belum ada hasil yang signifikan dalam kaitan 

perlindungan SDGPTEF. 

b. Tingkat Nasional: 

a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

United Nation Convention on Biological Diversity. 

b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

WTO termasuk TRIPs Agreement. 

c) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

pada Pasal 10 memberikan perlindungan terhadap warisan 

budaya bangsa. 

d) Pemerintah sedang melakukan pembahasan mengenai RUU 

tentang SDGPTEF. 
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D. Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Rezim Hukum Perlindungan 

Kebudayaan Daerah                         

Guna melestarikan kebudayaan tradisional yang menjadi 

identitas bangsa dan dapat menyelamatkan ekspresi budaya 

daerah agar tidak diklaim oleh pihak asing diperlukan aturan hukum 

yang dapat berfungsi untuk dapat melindunginya. Sesuai dengan 

kebutuhan peruntukannya, hukum perlindungan kebudayaan 

daerah meliputi hukum pulik juga hukum privat. Dengan hukum 

public diharapkan Negara atau Pemerintah berdasar kekuasaan 

dan kewenangannya melakukan berbagai aktivitas untuk 

perlindungan kebudayaan daerah, dengan hukum privat diharapkan 

adanya jaminan hak keperdataan bagi pemegang hak cipta atas 

folklore dan kreativitas tradisional. Itu harus dituangkan dalam 

materi perundang-undangan. 

Untuk memenuhi kebutuhan hukum tersebut Indonesia 

sebetulnya telah meratifikasi beberapa kesepakatan internasional, 

yaitu General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), ASEAN 

Free Trade Agreement (AFTA), dan Trade Related Intelectual 

Property Rights (TRIPs) tapi masalahnya tak ada satu pasalpun 

dalam TRIPs yang menyebutkan tentang kepentingan untuk 

perlindungan tradisional knowledge. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa pengaturan hak kekayaan intelektual yang ada dalam TRIPs 

belum optimal mengakomodasi perlindungan kekayaan intelektual 

masyarakat tradisional. 

Indonesiapun telah mengundangkan Undang Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang Pasal 10 nya berbunyi:  

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan 

prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. 

(2) Negara memegang Hak  Cipta atas folklore dan hasil 

kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti 
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cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan 

tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. 

Penjelasan: 

Dalam rangka melindungi folklior dan hasil kebudayaan 

rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli 

atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau 

pemanfaatan komersial tanpa seizing Negara Republik 

Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini 

dimaksud untuk menghindari tindakan pihak asing yang 

dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. 

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan 

tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun 

perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas 

social lain dan budayanya berdasarkan standard an nilai-

nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, 

termasuk: 

a. cerita rakyat, puisi rakyat; 

b. lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional; 

c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional; hasil seni antara 

lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, 

mosaic, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrument 

musik dan tenun tradisional 

 

(3) Untuk pengumuman atau memperbanyak Ciptaan tersebut 

pada ayat (2), orang yang bukan warga Negara Indonesia 

harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait 

dalam masalah tersebut. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang 

oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 
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Melalui Pasal 10 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 trntang 

Hak Cipta, jelas bahwa hukum bermaksud melindungi Hak Cipta 

atas Folklor dan Kreatifitas Tradisional lainnya dan menjadikan 

Negara sebagai pemegang Hak Cipta tersebut. 

Selanjutnya Mengenai perihal pendaftaran ciptaan,Pasal 35 

Undang Undang Nomor 19 berbunyi: 

(1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftyaran Ciptaan 

dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. 

(2) Daftar Umum Ciptaan tersebut  dapat dilihat oleh setiap orang 

tanpa dikenai biaya. 

(3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu 

petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai 

biaya. 

(4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak 

Cipta. 

 Penjelasan: 

Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi 

Penciptaan atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan 

suatu Ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada dan terwujud dan bukan 

karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang 

terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. 

Dengan Pasal 35 ayat (4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 

yang menentukan bahwa pendaftaran ciptaan bukanlah suatu 

kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, dengan kata lain bahwa 

tanpa pendaftaran pun suatu karya cipta sudah terlindungi oleh 

hukum adalah sangat menguntungkan bagi perlindungan Hak Cipta 

atas Folklor dan Kreativitas Tradisional lainnya. Tetapi pada 

kenyataannya Indonesia hampir tidak berbuat apa-apa saat 

Malaysia mengklaim lagu ‘rasa sayange’ yang sebenarnya milik 

kita, bangsa Indonesia. Begitu juga pada saat ‘reog ponorogo’ 
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diklaim sebagai budaya Malaysia. Dengan demikian Pasal 10 

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta belum 

efektif untuk perlindungan Hak Cipta Folklor dan kreativitas 

tradisional lainnya. 

Secara sederhana dapat kita lihat bahwa masalahnya terletak pada 

kelemahan dalam pelaksanaannya, Yaitu ketidakmampuan instansi 

Pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya untuk pengawasan 

dan perlindungan terhadap Hak Cipta Folklor dan kreatifitas 

tradisional. Lebih dalam lagi adalah kelemahan dari segi materi 

hukumnya, yang belum tuntas sampai pada aturan 

pelaksanaannya. Tetapi ada kecendeungan pula karena banyak 

Negara, terutama Negara maju yang tidak menghendaki adanya 

aturan yang membatasi keinginannya untuk mengambil hak 

masyarakat tradisional atas karya-karya ciptaannya untuk 

kemudian dipoles atau diadakan penambahan inovasi baru untuk 

kemudian diklaim menjadi hasil ciptaannya. Secara intuitif ada 

kesenjangan untuk membiarkan tidak terlindungnya hak 

masyarakat tradisional tersebut dalam rangka proses menuju 

pengambilan hasil ciptaan masyarakat tradisional melalui cara yang 

terselubung. 

Bila persoalannya hanya masalah pelaksanaan, maka untuk 

solusinya, instansi pemerintah yang bertugas dan berfungsi untuk 

melindungi Hak Cipta folklore dan kreatifitas tradisional meyiapkan 

struktur dengan mekanisme yang jelas untuk pelaksanaan Pasal 10 

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tersebut. Kegiatan yang 

diperlukan terutama memferivikasi folklor dan kreativitas tradisional 

lainnya sehingga melalui kegiatan ferivikasi tersebut dapat 

terimpentarisir seluruh creatifitas tradisional, dan dapat diklasifikasi 

secara jelas sesuai kebutuhan perlindungan hokum. 

Bila persoalannya terletak pada perlunya Peraturan 

Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal 10 Undang Undang 



 76

Nomor 19 Tahun 2002, maka Peraturan Pemerintah dimaksudkan 

haruslah memuat kaidah-kaidah yang memperlancar terwujudnya 

perlindungan Hak Cipta Folklor dan kreativitas tradisional lainnya. 

Termasuk di dalamnya keharusan bagi aparat pemerintah terkait 

khususnya Pemerintah Daerah untuk memferivikasi folklor dan 

krativitas tradisional lainnya. Tapi persoalannya apakah Negara-

negara lain termasuk Negara industri akan mengakui semua floklor 

dan kreativitas tradisional tersebut sama dengan Hak cipta yang 

sekarang ini dilindungi oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 

2002. Bila tidak maka Peraturan Pemerintah ini belum dapat 

menuntaskan permasalahan pokoknya yaitu pengakuan 

masyarakat internasional terhadap kekuatan hukum undang-

undang atas folklor dan kreativitas tradisional lainnya. 

Bila persoalannya terletak pada perlu dibuat aturan berupa 

undang-undang khusus mengatur Folklor dan kreatifitas tradisional 

lainnya., maka aturan ini betul-betul mempunyai karakteristik yang 

berbeda dari Undang Undang Hak Cipta yang ada, dan secara 

formal suatu kemajuan, karena bertambahnya reperensi 

perundang-undangan yang melindungi hak rakyat. Tapi 

masalahnya apakah secara juridis aturan ini akan efektif 

diperlakukan dalam dunia bisnis. Tentunya sangat tergantung pada 

pengakuan kekuatan hukum undang-undang yang kita harapkan 

tersebut oleh semua subjek hokum yang harus mendukungnya, 

terutama Negara-negara maju yang cenderung belum berpihak 

pada perlindungan Hak Cipta Folklor dan kreatifitas tradisional 

lainnya. 

Alternatif pemikiran-pemikiran ini semua merupakan hal-hal 

yang harus dipikirkan kearah berfungsinya hukum untuk 

perlindungan Hak Cipta Folklor dan kreatifitas lainnya. 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional bangsa 

Indonesia memiliki kandungan dan cakupan yang sangat banyak 

dan luas. Namun kekakayaan   pengetahuan dan ekspresi 

kebudayaan tradisional tersebut, belum dinikmati secara 

ekonomis atas pemanfaatannya, terutama bagi masyarakat 

pemilik awalnya. Kini bagian tertentu dari pengetahuan dan 

ekspresi kebudayaan tersebut, telah dikomersilkan oleh orang lain 

atau bangsa lain. Namun komersialisasi tersebut tidak 

memberikan jaminan keadilan bagi orang atau kelompok orang 

pemilik awal pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tersebut.  

2. Penyalahgunaan pengetahuan dan ekspresi kebudayaan 

tradisional, milik bangsa Indonesia  oleh bangsa lain telah 

menjadi kenyataan. Rezim HKI ternyata tidak cukup memadai 

dalam melindungi pengetahuan dan ekspresi kebudayaan 

tradisional Indonesia dari penyalahgunaan. Hal ini terjadi karena 

KHI sebagai rezim hukum dikembangkan atas dasar dominasi  

Barat, kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.   

3. Peranan pemerintah daerah  dalam melindungi pengetahuan dan 

ekspresi kebudayaan di masing-masing daerah, belum 

didasarkan pada konsep yang menyeluruh, berawal dari 

inventarisasi, pengembangan, dan pemberdayaannya. Sementara 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan daerah telah dikleim oleh 

pihak lain.  Kleim ini menjadi penting karena mengarah pada 

monopoli komersial yang merugikan daerah yang bersangkutan. 
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B. Saran 

1. Dibutuhkan upaya yang terencana dan berkesinambungan 

menginventarisir pengetahuan dan ekspresi kebudayaan. 

Diperlukan upaya-upya berkelanjutan ke arah pengembangan 

dan pemanfaatanya bagi peningkatan kesejahteraan, terutama 

warga masyarakat  pemilik awalnya 

2. Dibutuhkan rezim hukum baru yang responsif dan khusus 

berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan 

pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional, melalui 

kebijakan hukum di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 

3. Diperlukan program yang nyata dan khusus untuk 

pengembangan yang berkelanjutan, bagi subtansi pengetahuan 

dan ekspresi budaya tradisonal yang berpotensi menambah 

penghasilan masyarakat pemiliknya. Atau program nyata 

lainnya, yang menyebabkan pengetahuan dan ekspresi budaya 

tradisonal tertentu, lebih bermutu dan dapat dibanggakan dalam 

pembangunan karakter bangsa. 
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RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ……. TAHUN ……. 

TENTANG 
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 

PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA 
TRADISIONAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
  

 
 

Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia adalah 
negara hukum yang mengedepankan supremsi 
hukum dalam segala tatanan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 
Negare Republik Indonesia Tahun1945;  

b. bahwa penegakan dan penghormatan terhadap 
supremasi hukum menjadi landasan utama bagi 
stabilitas nasional dalam mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional yang merata, adil, dan 
makmur; 

c. bahwa negara Republik Indonesia memiliki 
keanekaragaman etnik atau suku bangsa dan karya 
intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya 
yang perlu dilindungi; 

d. bahwa keanekaragaman etnik atau suku bangsa, dan 
karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan 
budaya tersebut, telah menjadi daya tarik untuk 
dimanfaatkan secara komersial sehingga pemanfaatan 
tersebut perlu diatur untuk kemaslahatan masyarakat; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
perlu membentuk Undang Undang tentang 
Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual 
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional; 

 
Mengingat:  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), 

Pasal 20, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun1945;  

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda 
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor .....); 

3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 
Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4130); 

4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4220); 

5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: UNDANG UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN 

PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 
PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA 
TRADISIONAL 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
 

Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pengetahuan Tradisional adalah, karya intelektual yang berkaitan dengan 

teknologi, kosmologi, tata nilai, kiadah seni, tata msayarakat, taksonomi, 
tata bahasa dan kandungan konsep dalam kata, yang dihasilkan oleh kreasi, 
keterampilan, invensi, dan inovasi yang berdasarkan tradisi masyarakat 
tertentu. 

2. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual (catatan: definisi “karya 

intelektual akan dijelaskan dalam penjelasan umum) dalam bidang seni yang 
mengandung unsur karakteristik warisan terdaisional yang dihasilkan, 
dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. 

3. Tradisi adalah warisan budaya masyarakat yang dipelihara dan/atau 
dikembangkan secara berkelanjutan lintas generasi oleh suatu komunitas 
atau masyarakat tradisional. 

4. Pelrindungan adalah segala bentuk upaya melindungi Pengetahuan 
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang 
dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. 

5. Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional adalah komunitas atau masyarakat yang memelihara dan 
mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional tersebut secara tradisional dan komunal (catatan: 1) Definisi 
lebihlanjut Pemilik dan/atau Kustodian akan dijelaskan lebihlanjut dalam Penjelasan Pasal 7 
ayat (8) huruf e; 2) Mengenai tingkatan antara Pemilik dan Kustodian akan dijelaskan 
lebihlanjut dalam Penjelasan; 3) Yang dimaksud dengan “Pemilik adalah seorang yang 
dianggap/diterima oleh masyarakat memiliki hak berdaulat atas PT dan EBT berdasarkan 

tradisi). 
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Pengetahuan Tradisional dan 

Ekspresi Budaya Tradisional di luar konteks tradisi. 
7. Pemohon adalah orang asing atau badan hukum asing yang mengajukan 

permohonan izin pemanfaatan. 
8. Pemegang izin pemanfaatan adalah orang asing atau badan hukum asing 

yang telah memperoleh izin pemanfaatan. 
9. Perjanjian pemanfaatan adalah perjanjian antara pemilik dan/atau Kustodian 

Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dan orang 
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asing atau badang hukum asing, atau warga negara Indonesia atau badan 
hukm Indonesia mengenai pendayagunaan Pengetahuan Tradisional 
dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional di luar konteks tradisi. 

10. Kuasa adalah  warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Indonesia, 
memiliki kepakaran di bidang Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi 
Budaya Tradisional dan diberi kuasa oleh Pemohon untuk bertindak 
mewakili Pemohon. 

11. Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah 
tim khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang 
membidangi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 

12. Menteri adalah menteri yang mebawahkan departemen yang lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya meliputi perlindungan di bidang Pengetahuan 
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 

13. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang membidangi 
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 

14. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan provinsi. 

 
 

15. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat 
kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota 

16. Hari adalah hari kerja. 
 
 
 

BAB II 
PERLINDUNGAN 

Bagian Kesatu 
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang Dilindungi 

Pasal 2 
 
 

(1) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Trandisional yang dilindung 
mencakup unsur budaya yang: 
a. disusun, dikembangkan, dipelihara dan ditransmisikan dalam lingkup 

tradisi, dan 
b. memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas 

budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya; 
 

(2) Pengetahuan Tradisional yang dilindung mencakup karya literatur berdasar 
tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, 
disain, tanda, nama, nama dan simbol, informasi yang diungkapkan, dan 
semua pembaharuan berdasar tradisi dan kreasi yang dihasilkan dari 
aktifitas intelektual dalam bidang industri, ilmiah ataupun artistik termasuk di 
antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, 
pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan 
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tatacara penyembuhan serta pengetahuan yang terkait dengan 
keanekaragaman hayati. 

 
(3) Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup salah satu 

kombinasi bentuk ekspresi berikut ini 
a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa 

maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang 
dapat berupa karya susastra ataupun narasi informasi. 

b. Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau 
kombinasinya; 

c. Gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan; 
d. Teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara 

rakyat; 
e. 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 

f.           Upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan 
serta penyajiannya. 

 
Bagian Kedua 

Lingkup Perlindungan 
Pasal 3 

 
Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional 
meliputi pencegahan dan pelarangan terhadap : 
 
a. Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin pemanfaatan oleh orang 

asing atau badan hukum asing; 
b. Pemanfaatan secara komersial yang dilakukan tanpa perjanjian 

pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum Indonesia; 
c. Pemanfaatan yang tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah 

dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber 
Pengetahuan Tradisional dan ekspresi Budaya Tradisional 
tersebut; dan/atau 

d. Pemanfaatan yang dilakukan secara menyimpang dan 
menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau 
yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, 
tercela, dan/atau tercemar. 

 (Catatan: Ketentuan mengenai Sanksi terhadap Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin akan 

segera disiapkan). 
 
 

Bagian Ketiga 
Jangka Waktu Perlindungan 
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Pasal 4 
Jangka waktu perlindungan kekayan intelektual Pengetahuan Tradisional 
dan Ekspresi Budaya Tradisional diberikan selama masih dipelihara oleh 
Pemilik dan/atau Kustodiannya. 
 
 

BAB III 
PENDOKUMENTASIAN 

 
Pasal 5 

(1) Pemerintah wajib melakukan pendataan dan pendokumentasian 
mengenai substansi dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan 
Ekspresi Budaya Tradisional di seluruh Indonesia. 

 
(2) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional 

didokumentasikan guna menyediakan informasi tentang  Pengetahuan 
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh bangsa 
Indonesia pada umumnya dan komunitas atau masyarakat tradisional 
pada khususnya. 

(3) Pendataan pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi 
Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga 
dislenggarakan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Pnelitian dan pihak 
lain yang berkepentingan (cacatan: kata “pihak lain yang berkepentingan” harus 
diberi penjelasan, contohnya LSM). 

(4) Menteri mengkoordinasikan suatu basis data yang menghimpun 
pendokumentsaian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional di berbagai pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (3) dalam suatu jaringan nsaional. 

(5) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan dalam 
media yang mudah diakses oleh setiap orang. (catatan: mengenai bentuk basis 
data, misalnya dalam bentuk wikipedia untuk menerima msaukan dari masyarakat, akan 
dijelaskan dalam penjelasan). 

(6) Ketentuan lebihlanjut mengenai pendataan dan pendokumentasian 
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
 
 

BAB IV 
PEMANFAATAN 
Bagian Kesatu 

U m u m 
 

Pasal 6 
(1) Pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk: 

a. Pengumuman; 
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b. Perbanyakan; 
c. Penyebarluasan; 
d. Penyiaran; 
e. Pengubahan; 
f. Pengalihwujudan; 
g. Pengutipan; 
h. Penyaduran; 
i. Pengadaptasian; 
j. Pendistribusian; 
k. Penyewaan; 
l. Penjualan; 
m. Penyediaan untuk umum; dan 
n. Komunikasi kepada publik. 

 
(2) Orang asing atau badan hukum asing yang akan melakukan 

Pemanfaatan wajib memiliki izin pemanfaatan. 
(3) Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang ingin 

melakukan Pemanfaatan harus melakukan perjanjian dengan Pemilik 
dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan 
Pasal 7 

 
(1) Untuk memperoleh izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2) orang asing atau badan hukum asing wajib 
menyampaikan permohonan kepada menteri dan tembusannya 
disampaikan kepada instansi berwenang terkait sesuai keberadaan 
Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang 
dimohonkan izin pemanfaatannya itu berada. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada 
Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional 
untuk dikaji guna mendapatkan rekomendasi. 

(3) Setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli, Menteri dapat 
meneruskan permohonan izin pemanfaatan kepada Pemerintah Provinsi 
atau Pemerintah Kabupaten/Kota 

(4) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: 
a. Pemerintah Kabupaten/Kota, tempat Pengetahuan Tradisional 

dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional itu berada. 
b. Pemerintah Provinsi dalam hal Pemilik dan/atau Kustodian 

Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi BudayaTradisional 
tersebut di dua atau lebih kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau 

c. Menteri, dalam hal Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan 
Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional tersebar di dua 
atau lebih provinsi. 
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(Catatan: mengenai fungsi masing-msaing instansi di atas terkait dengan izin 

pemanfaatan akan dijelaskan dalam penjelasan). 
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara 

tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat: 
a. tanggal, bulan dan tahun 
b. nama lengkap, kewarnegaraan, dan alamat Pemohon 
c. nama lengkap dan alamat Kustodian, dan 
d. wilayah sumber atau asal Pengetahuan Tradisional dan/atau 

Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan. 
(6) Permohonan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus diajukan melalui Kuasa. 
(7) Pemohon harus menyatakan dan memili domisili hukum di tempat 

kedudukan Kuasanya di Indonesia.  
(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan: 

a. bukti kewarganegaraan Pemohon; 
b. bukti keabsahan badan huku, dalam permohonan diajukan oleh 

badan hukum; 
c. surat kuasa khusus tentang penunjukkan Kuasa untuk mengajukan 

permohonan; 
d. uraian pemanfaatan; 
e. rencana perjanjian pemanfaatan antara Pemohon dan Pemilik 

dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi 
Budaya Tradisional; 

f. surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pembagian 
keuntungan atsa komersialiasasi karya baru di bidang hak 
kekayaan intelektual, dalam hal timbul suatu karya baru dalam 
pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi 
BudayaTradisional; dan 

g. bukti pembayaran biaya pengajuan permohonan izin pemanfaatan. 
(9) Uraian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d 

meliputi: 
a. Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional 

yang akan dimanfaatkan; 
b. Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau 

Ekspresi BudayaTradisional; 
c. Tempat pemanfaatan di dalam dan di luar negeri; 
d. Tujuan pemanfaatan; 
e. Bentuk dan konsep pengekspresian pemanfaatan, dan 
f. Jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan. 
 

(10) Rancangan perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) huruf e memuat keterangan mengenai: 
a. tanggal, bulan dan tahun. 
b. nama lengkap, kewarnegaraan, dan alamat Pemohon 
c. Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional 

dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional; 



 90

d. Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya 
Tradisional yang akan dimanfaatkan; 

e. tujuan pemanfaatan; 
f. jangka waktu pemanfaatan; 
g. jumlah perbanyakan, dalam hal ini pemanfaatan diberikan 

untuk perbanyakan; dan 
h. pembagian hasil pemanfaatan. 

 
(11) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f 

memuat pernyataan kesediaan Pemohon untuk membagi 
keuntungan atas komersialisasi karya baru di bidang hak kekayaan 
intelektual, dalam hal pemanfaatan Pengetahuan Tradisional 
dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional menimbulkan suatu karya 
baru, yang dilaksanakan setelah jangka waktu izin pemanfaatan 
ataupun perjanjian pemanfaatan berakhir; 
 

(12) Ketentuan mengenai biasanya biaya permohonan izin pemanfaatan 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Bagian Ketiga 

Permohonan Izin Pemanfaatan yang Ditolak 
Pasal 8 

 
Permohonan izin pemanfaatan ditolak jika: 
a. Pemanfaatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku ketertiban umum, moralitas, agama, nilai budaya, atau 
kesusilaan; 

b. Pemanfatan dilakukan secara menuimpang dan manimbulkan kesan 
tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat 
masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau 
tercemar, dan 

c. Substansi yang dimohonkan pemanfaatannya bukan merupakan lingkup 
Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional. 

 
Bagian Keempat 

Pemeriksaan Adminsitratif 
Pasal 9 

 
(1) Terhadap setiap permohonan izin pemanfaatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan adminstratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (5) dan ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) 
hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. 

(2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan 
atau Kuasanya diberitahu secara tertulis untuk melengkapi 
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kekurangan persyaratan tersebut dalam waktu paling lama 60 
(enampuluh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya surat 
pemberitahuan kekurangan untuk memenuhi kelengkapan 
persyaratan tersebut. 

(3) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada 
Pemohon atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis bahwa 
permohonannya dianggap ditarik kembali. 

(4) Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), biaya yang telah dibayarkan tidak dapat 
ditarik kembali. 

(5) Menteri menyampaikan permohonan izin pemanfaatan kepada Tim 
Ahli untuk mendapatkan pemeriksaan substantif, dalam waktu 
paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan secara lengkap. 

 
 

Bagian Kelima 
Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Izn Pemanfaatan 

Pasal 10 
 
(1) Perubahan atas Permohonan dapat diajukan secara tertulis 

sepanjang rekomendasi belum ditetapkan. 
(2) Terhadap setiap pengajuan perubahan permohonan yang bersifat 

substantif dikenakan biaya. 
(Catatan: kata “substantif” akan dijelaskan dalam penjelasan) 
 

Pasal 11 
 

(1) Setiap permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon melalui 
Kuasanya. 

(2) Dalam hal permohonan ditarik kembali, biaya yang telah 
dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. (Catatan: dalam hal penarikan 
kembali permohonan izin pemanfaatan mengakibatkan kerugian bagi Pemilik 
dan/atau Kustodian PT dan/atau EBT, Pemohon wajib memberikan ganti rugi). 

 
BAB V 

PEMERIKSAAN SUBSTANTIF 
 

Pasal 12 
 

(1) Terhadap setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan 
pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli dalam jangka waktu paling 
lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan tersebut oleh Tim Ahli. 
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(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (8) dan ayat (9) 
dan Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c. 

(3) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Tim Ahli dapat meminta 
pendapat dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 7 ayat (4) perwakilan Pemilik dan/atau Kustodian 
Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional 
dan perwakilan dari Pemerintah setempat sesuai dengan tempat 
Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional 
yang diajukan permohonan izin pemanfaatannya tersebut berada 

(4) Tim Ahli memberi rekomendasi untuk menyetujui  atau menolak 
permohonan izin pemerintah. 

 
Bagian Kedua 

Persetujuan dan Penolakan 
Pasal 13 

 
(1) Menteri memberi keputusan menyetujui atau menolak permohonan 

izin pemanfaatan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim 
Ahli. (Catatan: uraian lebih lanjut mengenai keputusan Menteri akan dijelaskan 

dalam penjelasan) 
(2) an administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan 

pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli dalam jangka waktu paling 
lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan tersebut oleh Tim Ahli. 

(3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (8) dan ayat (9) 
dan Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c. 

(4) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Tim Ahli dapat meminta 
pendapat dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 7 ayat (4) perwakilan Pemilik dan/atau Kustodian 
Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional 
dan perwakilan dari Pemerintah setempat sesuai dengan tempat 
Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional 
yang diajukan permohonan izin pemanfaatannya tersebut berada 

(5) Tim Ahli memberi rekomendasi untuk menyetujui  atau menolak 
permohonan izin pemerintah. 

 
Bagian Kedua 

Persetujuan dan Penolakan 
Pasal 13 

 
(1) Menteri memberi keputusan menyetujui atau menolak permohonan 

izinpemanfaatan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Ahli 
(Catatan: uraian lebihlanjut mengenai keputusan Menteri akan dijelaskan dalam 

penjelasan) 
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(2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Pemohon dan pihak terkait dalam jangka 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya 
rekomendasi Tim Ahli. 

(3) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari, MenterI: 
a. Melakukan keputusan pemberian izin pemanfaatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, atau 
b. meneruskankan persetujuan kepada Gubernur atau 

Bupati/Walikota untuk diberikan izin pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan 
huruf b. 

 
BAB VI 

TIM AHLI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA 
TRADISIONAL 
Bagian Kesatu 
Keanggotaan 

 
Pasal 14 

 
(1) Tim Ahli beranggotakan ahli di bidang Pengetahuan Tradisional 

dan Ekspresi Budaya Tradisional 
(2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan 

keanggotaan seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil 
ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. 

(3) Anggota Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 
dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun 
dan dapat diangkat kembali. 

(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian Tim Ahli diatur dalam Peraturan Presiden. 
 

Bagian Kedua 
Tugas dan Wewenang 

Pasal 15 
 

(1) Tim Ahli mempunyai tugas: 
a. melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan 

izin pemanfaatan; 
b. menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penokan 

permohonan izin pemanfaatan kepada Menteri, dan 
c. Membantu Menteri dengan memberikan pertimbangan 

dalam merumuskan kebijakan nasional mengenai 
Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual 



 94

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 
 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Tim Ahli berwenang: 
a. melakuan pemeriksaan terhadap perjanjian pemanfaatan 

antara Pemohon dan Pemilik dan/atau Kustodian 
Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya 
Tradisional setlah diberikannya izin pemanfaatan oleh 
instansi berwenang, dan 

b. meminta laporan atas pelaksanaan izin pemanfaatan kepada 
permohon, jika diperlukan. 

 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata cara, 

dan pembiayaan Tim Ahli diatur dengan Peraturan Presiden. 
 

Bagian Ketiga 
Pengecualian 

Pasal 16 
 
(1) Izin pemanfaatan tidak diperlukan untuk kepentingan: 

a. Pendidikan; 
b. Penelitian dan pengembangan ilmu; 
c. Peliputan atau pelaporan semata-mata untuk tujuan 

informasi, dan 
kegiatan amal. 

 
(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak 

bertujuan komersial, tidak merugikan kepentingan yang wajar dari 
Pemilik dan/atau Kustodiannya, dan mencantumkan sumbernya, 
tidak menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap 
masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut 
merasa tersinggung, terhina, tercela dan/atau tercemar. 

 
Pasal 17 

 
(1) Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang ingin 

melakukan pemanfaatan untuk tujuan komersial, tidak memerlukan 
izin pemanfaatan, tetapi harus melakukan perjanjian pemanfaatan 
dengan pemiliki dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional 
dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional. 

(2) Perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dicatatkan di buku register di salah satu instansi berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) sesuai dengan 
tempat keberadaan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi 
Budaya Tradisional. 

(3) Instansi berwenang tempat pencatatan perjanjian pemanfaatan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan tembusan 
perjanjian dimaksud kepada instansi berwenang lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). 

 
BAB VII 

PEMBAGIAN HASIL PEMANFAATAN 
Pasal 18 

 
(1) Pihak yang melakukan pemanfaatan wajib membagi sebagian dari 

hasil pemanfaatan kepada pemilik dan/atau Kustodian 
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; 
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional berhak 
memperoleh pembagian keuntungan atas komersialisasi karya baru 
tersebut (Catatan: 1) Penjelasan mengenai “karya baru yang merupakan 
pengayaan khazanah budaya tradisional dan berterima” akan disiapkan; 2) 
Penjelasan mengenai bagaimana pembagian keuntungan karya baru apabila 
kustodian sumbernya tidak jelas (apakah akan diberikan kepada collecting society?) 
akan disiapkan) 

(2) Pembagian hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan keuntungan atas komersialisasi karya baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan kesepakatan dengan 
memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

 
 

BAB VIII 
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN PEMANFAATAN 

Bagian Kesatu 
Pencabutan 

Pasal 19 
 

(1) Izin Pemanfaatan dapat dicabut oleh instansi berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) jika pelaksanaan 
pemanfaatan menyimpang dari ketentuan perizinan; 

(2) Masyarakat dapat memberikan laporan mengenai adanya 
penyimpangan izin pemanfaatan kepada instansi yang berwenang 
(Catatan: “prosedur pencabutan permohonan akan dijelaskan dalam penjelasan). 

melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan izin  
 

Bagian Kedua 
Pembatalan berdasarkan Permohonan 

Pasal 20 
 
(1) Izin pemanfaatan dapat dibatalkan oleh instansi berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan 
permohonan yang diajukan secara tertulis, oleh: 
a. Pemegang izin pemanfaatan berdasarkan kesepakatan atau 
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persetujuan Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan 
Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional, atau 

b. Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional 
dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan 
kesepakatan atau persetujuan Pemegang izin pemanfaatan. 

(2) Keputusan atau permohonan pembatalan izin pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis 
oleh instansi berwenang terkait kepada Pemegang izin 
Pemanfaatan dan/atau Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan 
Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional 

(3) Dalam hal kesepakatan atau persetujuan sebagaimana dimaksud 
pda ayat (1) tidak tercapai, Pemegang izin pemanfaatan atau 
Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau 
Ekspresi Budaya Tradisional dapat terlebih dahulu mengajukan 
gugatan ke pengadilan negeri setempat untuk membatalkan 
perjanjian pemanfaatan tersebut. 

(4) Instansi berwenang melaksanakan pembatalan izin pemanfaatan 
berdasarkan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3); 

(5) Pembatalan izin pemanfaatan berlaku sejak tanggal pelaksanaan 
pembatalan izin pemanfaatan tersebut oleh instansi berwenang. 

 
 

Bagian Ketiga 
Pembatalan Berdasarkan Gugatan 

Pasal 21 
 

(1) Pihak ketiga yang merasa keberatan dan/atau  dirugikan atas 
pemberian izin pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau 
Ekspresi Budaya Tradisional dapat mengajukan gugatan 
pembatalan izin pemanfaatan; 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke 
pengadilan negeri setempat; 

(3) Izin pemanfaatan dapat dibatalkan oleh Pemerintah atau dasar 
putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

(4) Pembatalan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud paa ayat (3) 
tembusannya disampaikan kepada pemegang izin pemanfaatan, 
Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau 
Ekspresi Budaya Tradisional dan instansi Pemerintah terkait 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). 

 
BAB IX 

PENYELESAIAN SENGKETA 
Bagian Kesatu 

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 
Pasal 22 
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(1) Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau 

Ekspresi Budaya Tradisional dapat mengajukan gugatan terhadap 
pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan Pengetahuan 
Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional miliknya, berupa: 
a. gugatan ganti rugi dan/atau 
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan tersebut. 
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke 

pengadilan negeri setempat. 
 
 
 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 

Pasal 23 
 
 
Selain penyelesaian sengketa mellui gugatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 sengketa Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi 
Budaya Tradisional dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa 
 
 
 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 
 
Pada saat Undang Unagn ini mulai berlaku, segera ketentuan yang 
mengatur tentang pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi 
Budaya Tradisional tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Unang Undang ini. 
 

 
Pasal 25 

 
Undang Undang ini dapat disebut Undang Undang tentang Pengetahuan 
Tradisional dan Ekspresi Budata Tradisional 
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Pasal 26 
Undang Undang ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang 
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
 
 
       Disahkan di Jakarta 
       pada tanggal.... 
       PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA 
       
         ttd 
 
       SUSILO BAMBANG 
YUDHOYONO 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal ... 
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA 
  ttd 
 
ANDI MATTALATTA 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR .... 
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PENJELASAN ATAS 
RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN .... 
TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN 
INTELEKTUAL 

PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA 
TRADISIONAL 

 
 
I. UMUM 

Sebagai negara  kepulauan dengan ribuan pulau yang 
membentang luas, Indonesia memiliki keanekaragaman etnik atau 
sukubangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan 
budaya, yang sangat melimpah sehingga memerlukan perlindungan yang 
memadai. Melimpahnya kekayaan warisan budaya yang diungkapkan 
melalui Pengetahuan Tradisonal dan Ekspresi Budaya Transidional 
dimaksud, apabila dikelola dengan baik dan benar, akan dapat 
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, tidak saja bagi komunitas 
atau masyarakat aat pemilik Pengetahuan Tradisonal dan Ekspresi 
Budaya Transidional dimaksud, tetapi juga bagi bangsa dan negara. 

Warisan budaya atau hasil-hasil budaya, dapat dipilih antara yang 
“benda” (tangible/dapat disentuh/diraba) dan yang “takbenda” 
(intangible/tak dapat dipegang). Adapun yang termasuk ke dalam yang 
tangible aalah semua yang berpotensi masuk ke dalam kriteria Benda 
Cagar Budaya. Dalam hal ini Indonesia telah memiliki Undang Undang 
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Berbeda dengan 
warisan budaya tangible yang konkret dan dapat dipegang, warisan 
budaya intangible tidak dapat dipegang. Warisan budaya golongan ini 
telah lebih jauh dapat bedakan pula antara yang konkret, dalam hal ini 
yang dapat ditangkap panca indra, khususnya yang berupa gerak yang 
dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar; dan yang abstrak, berupa 
konsep-konsep dan nilai-nilai. Ke dalam golongan ini termasuk segala 
sistem konseptual Pengetahuan Tradisonal dan Ekspresi Budaya 
Transidional, termasuk yang mewujudkan teknologi. Misalnya teknologi 
pembuatan keris termasuk ke dalam warisan budaya takbenda, 
sedangkan benda hasilnya yaitu bilah keris, tergolong warisan budaya 
tangible. 

Pengetahuan Tradisona yang secara umum lebih dekat kepada 
dunia sains yang bersifat aplikatif, memiliki keterkaitan erat dengan 
Ekspresi Budaya Transidional karena untuk mengekspresikan suatu 
budaya tradisional diperlukan adanya suatu teknik/teknologi pendukung, 
misalnya dalam proses pembuatan suatu alat musik, maka diperlukan 
teknik/teknologi tertentu sehingga alat musik tersebut apat mengeluarkan 
bunyi-bunyian tertentu yang dikehendaki. Adapun jenis-jenis 
Pengetahuan Tradisonal dapat dikelompokkan atas yang: (1) berkenaan 
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dengan teknik/teknologi; (2) berkaitan dengan alam dan kosmologi; (3) 
berkenaan dengan tata nilai; (4) berkenaan dengan kaidah seni; (5) 
berkenaan dengan tata masyarakat; (6) taksonomi dan sistem 
pengetahuan pada umumnya; (7) tata bahasa dan kandungan konsep 
dalam kata-kata; (8) dan lain-lain. Masing-masing kelompok Pengetahuan 
Tradisional tersebut mengalami penyesuaian dalam menghadapi arus 
perkembangan dari sektor-sektor kehidupan yang lebih dominan 
sebagaui penentu arah, yaitu sektor sosial, ekonomik, dan politik. 

Sejalan dengan perjalanan globalisasi yang terjadi hampir di 
semua sektor, interaksi antarbangsa dan negara yang semakin 
meningkat, telah mendorong negara-negara untuk lebih kompetitif dalam 
mengeksploitasi dan memanfatkan sumber-sumber daya yang ada, 
termasuk pula Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Transidional. Oleh karena itu perlindungan terhadap Pengetahuan 
Tradisional dan Ekspresi Budaya Transidional menjadi hal yang 
mendesak bagi Indonesia mengingat melimpahnya potensi nasional 
tersebut telah menimbulkan daya tarik yang besar bagi semua pihak, 
khususnya pihak asing, untuk melakukan pemanfaatan secara komersial 
atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.  

Pemerintah selama ini telah mengupayakan perlindungan hukum 
terhadap pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional melalui rezim hak kekayaan intelektual. Akan tetapi 
perlindungan melalui produk-produk hukum hak kekayaan intelektual 
tersebut masih belum sepenuhnya memadai, dan rentan terhadap 
berbagai tindakan pelanggaran seperti pemnafaatan tanpa izin oleh pihak 
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional melalui dan 
lain sebagainya. Peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan 
intelektual yang sejauh ini dikenal, senantiasa didasarkan kepada konsep 
kepemilikan kekayaan intelektual secara individual, mensyaratkan 
adanya kebaruan, orisinalitas, diketahui penciPengetahuan Tradisional 
atau inventornya, dan adanya pembatasan jangka waktu perlindungan. 
Sedangkan dalam konteks pemanfaatan Pengetahuan Tradisioanl dan 
Ekspresi Budaya Tradisional, yang diuatamakan adalah kepentingn 
komunal. Orisinalitas dan kebaruan tidak dipersyaratkan, serta 
penciPengetahuan Tradisional atau inventornya biasanya tidak diketahui, 
mengingat keberadaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional bersifat peniruan dan diperoleh secara turun temurun. Oleh 
karena itu, dipandang perlu untuk membentuk perlindungan hukum yang 
bersifat sui generis (dalam bentuk tersendiri/khusus), terhadap 
pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional 
mengingat bahwa sistem perlindungan dalam bentuk/rezim yang selama 
ini kita telah kita kenal dengan baik, dipandang tidak sepenuhnya sesuai. 

Pada dasarnya Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional dapat dimanfaatakan oleh setiap orang atau badan hukum 
baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam prakteknya pemanfaatan 
secara komersial atas Pengetahuan Tradi Pengetahuan Tradisional dan 
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Ekspresi Budaya Tradisional berlangsung tanpa adanya mekanisme 
pengaturan yang jelas. Pembahasan secara mendalam mengenai upaya 
melindungi pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional termasuk pula Sumber Daya Genetik telah dilakukan sejak 
lama di berbagai forum internasional, antara lain seperti nfaatan di World 
Intellectual Property Organization (WIPO) – yang secara khusus telah 
membentuk Intergovernmental Committee on Genetic Resources, 
Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IGC-GRTKF), di World Trade 
Organization (WTO), di Conference on the Parties – Convention on 
Biodiversity (COP-CBD), maun di United Nation Conference on Trade 
and Development (UNCTAD), dan lain sebagainya. Namun pembahasan 
di forum tersebut pada umumnya berjalan  cukup alot dan sering berakhir 
dengan kebuntuan mengingat bahwa berbagai perbedaan yang ada 
dipandang masih sangat sulit untuk diatasi secara baik dan menyeluruh. 
Karenanya, dimaklumilah kiranya apabila hingga saat ini belum dapat 
dicapai suatu kesepakatan internasional mengenai pegaturan 
perlindungan terhadap pandayagunaan Pengetahuan Tradisional dan 
Ekspresi Budaya Tradisional termasuk pula Sumber Daya Genetik. 

Undang Undang ini melindungi Pengetahuan Tradisional dan 
Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan 
tanpa hak dan melanggar kepatutan. Prinsip yang terkandung dalam 
perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional 
tersebut berupa hak ekonomi dan moral. Pada dasarnya Undang Undang 
ini bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan pemanfaatan  

Undang Undang ini melindungi Pengetahuan Tradisional dan 
Ekspresi Budaya Tradisional dengan tetap menjaga nilai martabat atau 
kesucian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional 
tersebut, serta menjamin dilaksanakannya pembagian keuntungan yang 
layak bagi komunitas atau masyarakat adat pemilik Pengetahuan 
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Dengan demikian dalam 
perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional 
yang ditamakan adalah kepentingan komunal. Melindungi kepentingan 
ekomnomi adalah cara untuk memeli Pengetahuan Tradisional dan 
Ekspresi Budaya Tradisional yang ditamakan adalah kepentingan 
komunal. Melindungi kepentingan ekomnomi adalah cara untuk 
memelihara kehidupan harmonis antara satu dengan yang lain sehingga 
pengembangan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional yang dilakukan secara tradisional dan komunal tidak akan 
menimbulkan permasalahan bagi pemilik Pengetahuan Tradisional dan 
Ekspresi Budaya Tradisional. Namun untk diperhatikan bahwa undang-
undang ini tidak dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap bahaya 
kepunahan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional. Oleh karena itu harus dipahami bahwa dengan memberikan  
perlindungan hukum yang memadai kepada Pengetahuan Tradisional 
dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dijaga dan dipelihara oleh setiap 
generasi secara turun temurun, akan dapat meningkatkan kesejahteraan 
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dan kemakmuran masyarakat luas, pemilik dan/atau kustodian 
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan negara. 
Undang Undang memuat ketentuan-ketentuan penting antara lain 
mengenai Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya 
Tradisional yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum, baik dari 
dalam maupun luar negeri. Dalam hal pemanfaatan untuk tujuan komersil 
pihak asing harus memiliki izin pemanfaatan yang diberikan oleh instansi 
pemerintah terkait melalui mekanisme tertentu dan juga perjanjian 
pemanfaatan yang dilakukan antara pihak asing tersebut dengan 
masyarakat Pemilik dan/atau Kustodian dari Pengetahuan Tradisional 
dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dimaksud. Sedangkan bagi warga 
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, untuk melakukan 
pemanfaatan secara komersial tidak diperlukan izin pemanfaatan, akan 
tetapi cukup didasarkan pada perjanjian pemanfaatan, yang kemudian 
harus dicatatkan di instansi pemerintah terkait. Selanjutnya dalam 
Undang Undang ini juga diatur mengenai pembagian hasil pemanfaatan 
(benefit sharing) kepada komunitas atau masyarakat adat pemilik 
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, jangka waktu 
pemanfaatan, dan lain sebagainya. 
 
Pasal 1 
 Cukup jelas 
Pasal 2 Pasal 1 
 Cukup jelas 
Pasal 2 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Huruf a 

Contoh tema dan kandungan isi pesan bisa berupa 
epos, legenda, dongeng dan lain-lain. 

 Huruf b 
   Cukup jelas 
  Huruf c  
   Cukup jelas 
  Huruf d 
   Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan wayang adalah yang 
peraganya berupa boneka baik dua atau tiga 
dimensi seperti antara lain: wayang kulit, 
wayang golek, dan lain-lain. 

  Huruf e 
   Cukup jelas 
  Huruf f 
   Cukup jelas 
 Ayat (3) 
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Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang 
masih hidup termasuk yang hidup dalam ingatan kolektif dan 
sesuai dengan perkembagan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 3 
 Cukup jelas 
Pasal 4 
 Cukup jelas 
Pasal 5 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 

Yang dimaksudkan dengan pihak lain yang berkepentingan 
misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 

Ayat (5) 
  Bentuk basis data antara lain seperti wikipedia 

Ayat (6) 
  Cukup jelas 
 
Pasal 6 
 Cukup jelas 
Pasal 7 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas 

Ayat (5) 
  Cukup jelas 
 Ayat (6) 
  Cukup jelas 

Ayat (7) 
  Cukup jelas 
 Ayat (8) 
  Huruf a 
   Cukup jelas 

Huruf b 
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Badan hukum yang  dimaksud adalah badan hukum 
di dalam dan luar negeri 

  Huruf c 
   Cukup jelas 

Huruf d 
   Cukup jelas 
  Huruf e 
   Cukup jelas 
  Huruf f 
   Cukup jelas 
  Huruf g 
   Cukup jelas 
 
 Ayat (9) 
  Cukup jelas 
 Ayat (10) 
  Cukup jelas 
 Ayat (11) 
  Cukup jelas 
 Ayat (12) 
  Cukup jelas 
Pasal 8 
 Cukup jelas 
Pasal 9 
 Cukup jelas 
Pasal 10 

Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 11 

Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Dalam hal penarikan kembali permohonan izin pemanfaatan 
mengakibatkan kerugian bagi Pemilik dan/atau Kustodian 
Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya 
Trandisioanl, pemohon wajib memberikan ganti rugi. 

Pasal 12 
 Cukup jelas 
Pasal 13 
 Cukup jelas 
Pasal 14 
 Cukup jelas 
Pasal 15 
 Cukup jelas 
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Pasal 16 
 Cukup jelas 
Pasal 17 
 Ayat (1) 

Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia tidak 
memerlukan izin pemanfaatan, sekalipun pemanfaatan 
tersebut bertujuan komersil, namun cukup dengan 
melakukan perjanjian pemanfaatan denagan Pemilik 
dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau 
Ekspresi Budaya Tradisional dimaksud, yang memuat antara 
lain mengenai pembagian hasil pemanfaatan, jangka waktu 
pemanfaatan, dan lain sebagainya. 

 Ayat (2) 
Cukup jelas 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 

Pasal 18 
 Cukup jelas 
Pasal 19 
 Cukup jelas 
Pasal 20 
 Cukup jelas 
Pasal 21 
 Cukup jelas 
Pasal 22 
 Cukup jelas 
Pasal 23 
 Cukup jelas 
Pasal 24 
 Cukup jelas 
Pasal 25 
 Cukup jelas 
Pasal 26 
 Cukup jelas 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... 
NOMOR ... 
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