
 
 

i 
 

  

PERLINDUNGAN TRADITIONAL KNOWLEDGE 

SUATU KARYA CIPTAAN UNTUK 

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI 

INDONESIA  

SKRIPSI  

 

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  

Oleh: 

Evan Wahyudi Lorenzo S (8111415315) 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2019 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 



vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO  

1. Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala 

rencanamu. (Amsal 16:3) 

2. “Dreams never hurt anybody if he keeps working right behind the dream 

to make as much of it come real as he can.” 

Mimpi tidak pernah menyakiti siapa pun jika dia terus bekerja tepat di 

belakang mimpinya untuk mewujudkannya semaksimal mungkin – F.W. 

Woolworth 

 

PERSEMBAHAN  

Skripsi ini saya persembahkan kepada:  

1. Kedua orang tua saya Fransisko Saragih, S.H., M. Hum dan Ir. Lementina 

Manurung, MM yang selalu memberikan doa serta dukungan baik secara 

materiil maupun immaterial sehingga skripsi saya ini dapat terlesaikan.  

2. Abangku Samuel Brandies A, S, S. Ak. dan adikku Rico Anthony LS.  

3. Almamater dan semua pihak yang telah memotivasi penulis dan 

membantu dalam penulisan skripsi ini.  

 

 

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR  

Puji Tuhan, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan perlindungannya kepada penulis, 

sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Traditional Knowledge Suatu Karya 

Ciptaan Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia” dapat terselesaikan 

dengan baik dan lancar.  

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi sehingga skripsi 

ini dapat tersusun dengan baik tidak terlepas dari adanya bantuan dari bimbingan 

dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis akan menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.  selaku Rektor Universitas 

Negeri Semarang.  

2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. 

3. Dr. Martitah., M. Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang. 

4. Ali Masyhar, S.H., M.H. Wakil Dekan II Bidang Umum dan 

Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

5. Tri Sulistiyono, S.H., M. Hum., Wakil Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.  

6. Aprila Niravita, S.H., M.Kn. selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang.  

7. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing 

yang selalu membimbing, memberikan saya wawasan dan saran, 



viii 
 

memberikan sumbangan pemikiran, serta selalu memberikan saya 

semangat dan dorongan.  

8. Saru Arifin., S.H.LLM. selaku Dosen Wali yang telah 

membimbing selama dalam perkuliahan.  

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan ilmunya selama ini.  

10. Orang tua penulis, Fransisko Saragih., S.H., M. Hum dan Ir. 

Lementina Manurung, M.M atas kasih sayang yang tulus yang 

telah diberikan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.  

11. Buat Abangku Samuel Brandies A, S, S. Ak. dan adikku Rico 

Anthony LS.  

12. Teman-teman KMKFH angkatan 2015 terimakasih atas 

kebersamaan yang selama ini diberikan.  

13. Teman-teman KKN Randugunting atas pengalaman yang kalian 

berikan selama 45 hari.  

14. Terimakasih buat sahabatku Glory, Nandri yang telah memberikan 

dorongan dan dukungannya. 

15.  Terimakasih buat Adik-adikku KMKFH Ostine, Dani Bagus, 

Danise, Rotua, Immanuel  

16. Bere-bereku Yuni, Tiur, Enita, Ermi, Aldo terimakasih atas banyak 

hal yang telah kalian berikan selama ini.  

17. Dan semua pihak yang terkait dalam Penulisan skripsi ini yang 

tidak bisa saya sebutkan satu per satu.  



ix 
 

Semoga skripsi yang penulis buat ini dapat bermanfaat bagi yang 

membaca dan bagi perkembangan hukum di Indonesia pada umumnya.  

 

 

 

Semarang, 24 Juli 2019  

Evan Wahyudi Lorenzo.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ABSTRAK 

Lorenzo, Evan Wahyudi, 2019. “Perlindungan Traditional Knowledge Suatu 

Karya Ciptaan Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia” Skripsi, 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 

Kata Kunci: Traditional Knowledge; Hak Cipta; Ekonomi Kreatif.  

Traditional Knowledge (Pengetahuan Tradisional) merupakan masalah 

hukum yang muncul dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya terhadap 

suatu karya cipta bidang seni, sastra, musik, kuliner, kerajinan, dan karya cipta 

lain yang digunakan dan dikuasai oleh suatu komunitas masyarakat atau suku 

bangsa tertentu dengan memberdayakan kearifan budaya lokal untuk tujuan 

pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian berasal dari data primer yaitu 

wawancara dan observasi dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan 

yaitu berupa bahan-bahan hukum, jurnal, dan kamus.  

 Hasil penelitian ini (1) Perlindungan Traditional Knowledge karya cipta 

sebagai pengembangan pembangunan Ekonomi Kreatif di Indonesia belum sesuai 

dengan tujuan hukum (2) Kendala dalam perlindungan Traditional Knowledge 

timbul karena   belum ada instrument hukum yang memadai dan mampu 

memberikan perlindungan kepada karya ciptaan penciptanya.  

Simpulan dari penelitian ini (1) Perlindungan Traditional Knowledge 

terhadap suatu karya ciptaan belum sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk 

menciptakan suatu kepastian hukum bagi masyarakat khususnya pencipta suatu 

karya yang bersifat komunal. Karena perlindungan Traditional Knowledge selama 

ini masih cenderung dikaitkan dengan UUHC yang mengatur kekayaan intelektual 

yang bersifat personal. (2) Kendala yang dihadapi masyarakat dalam upaya 

perlindungan Traditional Knowledge karya ciptaan ini adalah belum adanya 

instrument hukum yang memadai dan mampu memberikan perlindungan kepada 

karya ciptaan penciptanya. Pemerintah dan DPR harus segera membuat suatu 

peraturan hukum yang menggunakan sistem Sui Generis yaitu aturan hukum yang 

dibuat secara khusus mengatur setiap karya ciptaan yang bersifat komunal hidup 

dan tumbuh dalam suatu masyarakat dengan mendata, mendaftarkan serta 

mendokumentasikan sebagai budaya masyarakat setempat. Saran dari penelitian 

ini Perlindungan Traditional Knowledge dalam suatu karya ciptaan sebagai 

pengembangan Ekonomi kreatif di Indonesia harus dipelihara dan dikuasai oleh 

negara sehingga masyarakat semakin terpacu untuk berkarya, dan dalam 

pembuatan UU Pemerintah dan DPR harus berperan lebih aktif sehingga suatu 

karya ciptaan yang bersumber dari Traditional Knowledge dapat dikembangkan 

untuk memajukan Ekonomi kreatif di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak atas 

kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya 

kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang 

merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang 

memiliki nilai-nilai moral, praktis, dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk 

dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia 

tadi. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang 

diperoleh dari alam. (Sulistianingsih, 2016:24) 

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat 

pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi 

warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta 

persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru 

bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Namun pada 

ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk 

mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam 

wujud Agreement Establishing the World Trade Organization (“WTO 



2 
 

 
 

Agreement”) dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, 

termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual. (Achmad, 2003:1) 

Hak Cipta ialah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu 

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hak ini memberikan perlindungan khusus kepada 

pencipta atas karyanya (ciptaannya) dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. 

Perlindungan hak cipta timbul bukan karena pendaftarannya melainkan karena 

pengumuman pertama kali. (Abdul, 2018:34)  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak 

Cipta yaitu sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Hak Cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual 

di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis 

dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Sebagaimana diketahui, beberapa dekade sebelum diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlindungan hak cipta atas musik dan 

lagu masih dianggap oleh banyak kalangan sangat lemah. Lemahnya perlindungan 

hak cipta atas musik dan lagu ini ada beberapa faktor yang menyebabkan hal 

tersebut. Salah satu faktornya terkait dengan keberadaan Undang-Undang hak 
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cipta yang berlaku saat itu masih belum antisipatif terhadap kemungkinan untuk 

dilakukannya perlindungan hak cipta atas musik dan lagu. Selain belum antisipatif 

terhadap perlindungan hak cipta atas musik dan lagu juga ketentuan Undang-

Undang Hak Cipta dianggap dalam hal pemberian insetif belum punya 

keberpihakan yang kuat terhadap pencipta musik dan lagu di Indonesia. (Hawin, 

2017:160) 

Ciptaan ialah hasil karya setiap pencipta dalam bentuk yang khas dan 

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 

Ciptaan inilah yang menjadi objek pengaturan hak cipta. Menurut Pasal 40 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang 

dilindungi antara lain meliputi buku, pamphlet, pidato, drama, lagu, musik, tari, 

koreografi, karya seni rupa, karya arsitektur, peta, dan lain-lain. Ciptaan berlaku 

selama penciptanya masih hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) 

terhitung setelah pencipta itu meninggal dunia. 

Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) termasuk dalam lingkup 

karya intelektual yang bersumber dari invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, 

nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan 

kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan intelektual 

dalam bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. 

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dibutuhkan oleh negara-

negara berkembang seperti  Indonesia, setidaknya berdasarkan alasan : (1) potensi 

pengetahuan tradisional Indonesia yang memiliki keuntungan ekonomis yang 

secara faktual banyak dimanfaatkan oleh negara-negara maju antara lain Amerika 
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Serikat dan Jepang untuk industri obat-obatan dan kosmetik tanpa adanya 

pembagian keuntungan (benefit sharing) dengan Indonesia (2) Ketidakadilan yang 

dialami oleh Indonesia sebagai negara berkembang atas kepemilikan pengetahuan 

tradisional yang tidak dilindungi sebagai HKI, sementara negara-negara maju 

melakukan pencurian (biopiracy) dan penyalahgunaan (misappropriation) 

terhadap pengetahuan tradisional milik Indonesia dan (3) masyarakat lokal tidak 

mengetahui bahwa pengetahuan tradisional yang dimiliki secara turun-temurun 

memiliki manfaat ekonomis terutama pengetahuan tradisional mengenai obat-

obatan sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan kepada hak 

masyarakat lokal tersebut. (Aryanto, 2014:297-298).  

Adanya perbedaan kepemilikan dalam pengetahuan tradisional memiliki 

konsekuensi perbedaan dengan sistem HKI pada umumnya. Hal terpenting yang 

harus diperhatikan bahwa pengetahuan tradisional harus dijaga dan dipelihara 

oleh setiap generasi secara turun temurun, karena dengan memberikan 

perlindungan bagi pengetahuan tradisional dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang berkepentingan.  

Secara teoritis, pengetahuan tradisional sangat mungkin untuk dilindungi. 

Ada dua mekanisme dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional yaitu 

dengan perlindungan hukum dan perlindungan non-hukum. Perlindungan dalam 

bentuk hukum adalah perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dengan 

melekatkan bentuk hukum, misalnya hukum HKI, peraturan-peraturan yang 

mengatur masalah sumber daya genetika, khususnya pengetahuan tradisional, 

kontrak dan hukum adat. Perlindungan dalam bentuk non-hukum adalah 

perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang sifatnya tidak mengikat, 
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meliputi code of conduct yang diadopsi melalui organisasi internasional, 

pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, masyarakat profesional, dan sektor 

swasta. Perlindungan lainnya melalui kompilasi penemuan, pendaftaran dan basis 

data pengetahuan tradisional. Kedua bentuk perlindungan ini jika dipadukan, lebih 

efektif karena bersifat melengkapi. 

Beberapa kasus menarik lainnya terkait “perlindungan Traditional 

Knowledge terhadap suatu ciptaan yang mengklaim tentang budaya Indonesia. 

Adapun beberapa kasus menarik yang menimpa terkait dengan Perlindungan 

Traditional Knowledge suatu ciptaan yaitu: 

1. Pada tahun 2018 Batik model jenis “Parang” Pernah di Klaim oleh negara 

Malaysia. Contoh konkritnya pada pemilihan Finalis Miss Grand 

Internasional 2018 dari Malaysia menggunakan Pakaian Batik Model 

parang dan mengakui bahwa batik yang digunakannya tersebut berasal 

dari negara Malaysia. Padahal batik model Parang merupakan salah satu 

batik milik Indonesia. Alasan perlindungan dalam model Batik Jenis 

“Parang” Tidak hanya memiliki motif yang elegan, batik ini juga 

mempunyai makna filosofis yang sangat mendalam. Batik parang juga 

terbagi lagi ke beberapa motif, yaitu parang rusak, parang barong, parang 

klitik, dan parang siobog. Masing-masing motif memiliki makna yang 

berbeda-beda.Pada masa Kerajaan Mataram Kastasura (Solo), motif batik 

parang tersebut hanya boleh dipakai raja, penguasa, dan ksatria. Batik 

motif Parang ini juga disebut sebagai batik larangan, sebab tidak boleh 

dipakai oleh rakyat biasa. Namun seiring dengan perkembangan jaman 

https://uzone.id/tag/batik-parang
https://uzone.id/tag/batik
https://uzone.id/tag/batik
https://uzone.id/tag/batik-parang
https://uzone.id/tag/batik-parang
https://uzone.id/tag/batik
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batik parang boleh digunakan oleh siapa saja tanpa memandang status 

sosial. 

Keberadaan perjanjian TRIPs di bawah administrasi Organisasi Perdagangan 

Dunia (The World Trade Organization atau WTO) membawa pendekatan baru 

terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tingkat internasional, 

oleh karena itu tuntutan untuk adanya perlindungan tradisional muncul dengan 

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

berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka Word Intellectual 

Property Organization (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem 

perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional tersebut. Indonesia sebagai 

peserta CBD dan aggota WIPO belum memiliki perundang-undangan yang dapat 

diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional.  

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam 

“Creative Economy Report 2010” (2010; 10) mendefinisikan ekonomi kreatif 

sebagai “The “creative economy” is an evolving concept based on creative assets 

potentially generating economic growth and development. It can foster income 

generation, job creation and export earnings while promoting social inclusion, 

cultural diversity and human development. It embraces economic, cultural and 

social aspects interacting with technology, intellectual property and tourism 

objectives. It is a set of knowledge based economic activities with a development 

dimension and cross-cutting linkages at macro and micro levels to the overall 

economy. It is a feasible development option calling for innovative, 

multidisciplinary policy responses and interministerial action. At the heart of the 

creative economy are the creative industries.” (Saksono, 2012:95-96) 
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Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru 

yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan 

stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi 

utama dalam kegiatan ekonominya. Struktur perekonomian dunia mengalami 

transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang 

tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sekarang menjadi berbasis SDM, dari 

era pertanian ke era industri dan informasi. Alvin Toffler (1980) dalam teorinya 

melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang. 

Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang 

ekonomi industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian 

diprediksikan gelombang keempat yang merupakan gelombang ekonomi kreatif 

dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif. Peneliti ingin meneliti mengenai 

perlindungan tradisional (traditional knowledge) dalam pembangunan ekonomi 

kreatif di Indonesia.  

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan tersebut dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk 

skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN TRADITIONAL KNOWLEDGE 

SUATU KARYA CIPTAAN UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI 

KREATIF DI INDONESIA’’.  

1.2. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang muncul, adapun 

masalah-masalah tesebut dapat penulis identifikasikan sebagai berikut:  
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1. Kurangnya perlindungan tradisional (traditional knowledge) dalam 

perlindungan hukum di Indonesia; 

2. Belum adanya peraturan yang dapat mengatur perlindungan tradisional 

(traditional knowledge) di Indonesia; 

3. Mekanisme terhadap perlindungan tradisional (traditional knowledge) 

yang kurang memadai; 

4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan tradisional 

(traditional knowledge); 

5. Maraknya perlindungan tradisional (traditional knowledge) yang 

belum didaftarkan oleh masyarakat 

6. Industri kreatif di Indonesia belum dapat meningkat secara signifikan; 

7. Perlindungan hukum yang mengatur tentang perlindungan tradisional 

(traditional knowledge) dalam pembangunan ekonomi kreatif belum 

dapat terlaksana dengan baik; 

8. Perlu adanya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi kreatif 

di Indonesia; 

9. Industri kreatif belum optimal memberikan kontribusi di berbagai 

aspek kehidupan; 

10. Industri kreatif belum banyak melakukan kiat untuk dapat 

mengedukasi para konsumen agar kelak dapat menjadi kreator-kreator 

baru pembuka lapangan kerja di masa yang akan datang.  
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1.3. Pembatasan Masalah  

Agar masalah yang dibahas tidak melebar sehingga dapat mengakibatkan 

ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang 

akan diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu  

1. perlindungan hukum tradisional (traditional knowledge) untuk 

pengembangan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.   

2. Mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan Perlindungan Traditional Knowledge. 

3. Mendeskripsikan atau melakukan analisa kendala yang dihadapi 

terhadap suatu ciptaan.    

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana perlindungan Traditional Knowledge karya ciptaan untuk 

pengembangan pembangunan ekonomi kreatif di indonesia? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam perlindungan terhadap suatu 

ciptaan?  

1.5. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui perlindungan Traditional Knowledge suatu karya ciptaan 

sebagai pengembangan pembangunan ekonomi kreatif di indonesia; 
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2. Mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam perlindungan terhadap 

suatu ciptaan.  

1.6. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis 

maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan konstribusi bagi 

pokok-pokok penelitian baik dalam kepentingan praktek maupun teoritis antara 

lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang 

bagaimana dasar dan konsep Perlindungan pengetahuan (traditional 

knowlwdge) sebagai pengembangan pembangunan ekonomi kreatif.  

2. Manfaat Praktis  

Semoga nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar praktis 

bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan yang berhubungan 

dengan perlindungan traditional knowledge dalam pengembangan 

pembangunan ekonomi kreatif.  
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BAB II 

     TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti lain. Dimana penelitian pertama yaitu skripsi Jannati mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2007 dengan Judul “Perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Traditional Knowledge Guna Pembangunan 

Ekonomi di Indonesia”. Dalam penelitiannya penulis menggunakan penelitian 

normatif dimana mengkaji hukum sebagai norma yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang bersifat deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan atau studi 

dokumenter ditunjang cyber media. Sedangkan Analisis data yang digunakan 

adalah content analysis (tehnik analisis isi). Rumusan masalah dalam peneliti 

yaitu (1) Bagaimana sistem perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap 

traditional knowledge di Indonesia. (2) Bagaimana prospek perlindungan hukum 

hak kekayaan intelektual terhadap traditional knowledge guna pembangunan 

ekonomi Indonesia. 

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu tesis Moh. Saleh, SH. Mahasiswa 

pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009 dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge Di Madura (Studi Kasus 

Perlindungan Ramuan Asli Madura)’’. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. 

Jenis data peneliti meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan teknik 

Pengumpulan data peneliti melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi serta 
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lapangan. Dari hasil dan pembahasan dari peneliti diketahui bahwa perlindungan 

hukum atas Traditional Knowledge bidang obat tradisional (termasuk pada 

Ramuan Asli Madura) terkendala tidak adanya pemegang hak dan tidak 

terpenuhinya syarat novelty untuk dilindungi melalui sistem paten.  

 

NO  Nama dan Judul 

Penelitian  

Rumusan Terdalam  Orisinalitas 

1.  Jannati mahasiswa 

Universitas Sebelas 

Maret Surakarta 

Tahun 2007 dengan 

Judul “Perlindungan 

Hak Kekayaan 

Intelektual Terhadap 

Traditional 

Knowledge Guna 

Pembangunan 

Ekonomi di 

Indonesia” 

 Dalam penelitian 

ini membahas 

tentang sistem 

perlindungan hak 

kekayaan 

intelektual terhadap 

traditional 

knowledge di 

Indonesia dan 

prospek 

perlindungan 

hukum hak 

kekayaan 

intelektual terhadap 

traditional 

knowledge guna 

pembangunan 

 Yang menjadi 

pembeda dengan skripsi 

penulis adalah 

Penelitian ini 

membahas tentang 

perlindungan 

traditional knowledge 

karya cipta sebagai 

pengembangan 

pembangunan ekonomi 

kreatif di Indonesia  
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ekonomi Indonesia  

2.  Moh. Saleh, SH. 

Mahasiswa 

pascasarjana 

Universitas 

Diponegoro Semarang 

Tahun 2009 dengan 

judul “Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Traditional 

Knowledge Di Madura 

(Studi Kasus 

Perlindungan Ramuan 

Asli Madura)’’ 

Dalam penelitian 

ini membahas 

tentang upaya yang 

dapat dilakukan 

oleh Pemerintah 

Daerah di Madura 

dalam melindungi 

Traditional 

Knowledge di 

bidang Ramuan 

Asli Madura 

Yang menjadi pembeda 

Dalam penelitian ini 

yaitu membahas tentang 

kendala apa saja yang 

dihadapi terhadap suatu 

ciptaan.   

 

2.2. Landasan Teori  

Ada beberapa teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana 

dikemukakan oleh Anthony Nato dan Doris Estelle Long, yaitu:  

1. Prospect Theory  

merupakan salah satu teori perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual dibidang paten. Dalam hal seorang penemu 
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menemukan penemuan besar yang sekilas tidak memiliki 

manfaat yang besar, namun kemudian ada pihak lain yang 

mengembangkan penemuan tersebut menjadi suatu temuan 

yang berguna dan mengandung unsur inovatif, penemu pertama 

berdasarkan teori ini akan mendapat perlindungan hukum atas 

temuan yang pertama kali dikemukakannya tersebut. Dalam hal 

ini penemu pertama mendapat perlindungan berdasarkan 

asumsi bahwa pengembangan penemuannya tersebut oleh 

pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan 

dari apa yang ditemukannya pertama kali.  

2. Trade Secret Avoidance Theory  

Menurut teori ini bahwa apabila perlindungan terhadap hak 

paten tidak eksis, perusahaan-perusahaan akan mempunyai 

insentif besar untuk melindungi penemuan mereka melalui 

rahasia dagang. Perusahaan akan melakukan investasi 

berlebihan didalam menyembunyikan penemuannya dengan 

menanamkan modal yang berlebihan. Berdasarkan teori ini, 

perlindungan hak paten merupakan suatu alternatif yang secara 

ekonomis sangat efisien.  

3. Rent Dissipation Theory  

Teori ini bermaksud untuk memberikan perlindungan 

hukum kepada penemu atas temuannya. Seorang penemu 

pertama harus mendapat perlindungan dari temuan yang 

dihasilkannya walaupun kemudian penemuan tersebut akan 
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disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk 

mematenkan penemuan yang telah disempurnakan tersebut.  

Rent Dissipation Theory menyebutkan bahwa suatu 

penemuan dapat diberikan hak paten bilamana penemuan itu 

sendiri mensyaratkan cara-cara dengan mana dapat 

ditingkatkan dan dibuat secara komersial lebih berguna.  

Dalam teori yang dikemukakan oleh Anthony Nato dan 

Doris Estelle long dalam Prospect Teory menjeaskan bahwa 

setiap menenmukan penemuan akan mendapatkan 

perlindungan atas temuannya dan pengembangannya 

merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang ditemukan 

pertama kali.    

2.3. Landasan Konseptual  

2.3.1. Kekayaan Intelektual  

  2.3.1.1. Sejarah Kekayaan Intelektual  

Awal pertumbuhan Hak Kekayaan Intelektual bermula dari peradaban 

Eropa pasca zaman kegelapan (dark age). Pada umumnya ilmu pengetahuan 

didominasi oleh gereja dimana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan 

teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuwan kemudian melahirkan gagasan-

gagasan keilmuwan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan 

tunduk pada prinsip-prinsip logika. Tercatat pada tahun 1470 kalangan ilmuan di 

Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo, 

Caxton, Archimedes dan sederatan ilmuan Eropa lainnya yang menemukan 
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berbagai-bagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi dan lain-lain. 

Temuan-temuan itu kemudian membawa perubahan yag besar dalam sejarah 

perkembangan umat manusia. Inilah awal dari perkembangan sejarah Hak 

Kekayaan Intelektual. (Saidin, 2015, 22).  

Tonggak sejarah pengaturan di bidang hak kekayaan intelektual dengan 

diadakannya Konferensi Diplomatik tahun 1883 di Paris yang menghasilkan 

perjanjian internasional mengenai perlindungan Hak Milik Perindustrian atau 

disebut Paris Convention for The Protection on Industrial Property-Paris 

Convention. Tiga tahun kemudian di Bern dihasilkan juga perjanjian internasional 

di bidang Hak Cipta yaitu Internasional Convention for The Protection of Literary 

and and Artistic Work (Ben Convention) dan juga dihasilkan persetujuan yang lain 

disamping revisi terhadap kedua konvensi tersebut. Revisi terakhir terhadap kedua 

konvensi Paris dan Tahun 1971 untuk Konvensi Bern. Perlindungan terhadap 

karya cipta diperluas terhadap karya-karya tampilan pada suatu phonogram, 

produser phonogram dan hasil siaran, seperti yang diatur dalam International 

Convention for The Protection of performes, producers of phonogram and 

Broadcasting Organization (Rome Convention 1961), Treaty on Intelectual 

Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty 1989) memberikan 

perlindungan atas lampiran Desain tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Melalui 

konferensi International tahun 1967 di Stockholm dibentuk World Intelectual 

Property Organization (WIPO) menjadi Badan Khusus (Specialized Agencies) 

PBB.  

Perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan HKI dewasa ini 

semakin meningkat dan bahkan menguat. Hal ini bisa dilihat munculnya 
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konvensi-konvensi baru yang memuat yang memperluas cakupan perlindungan 

HKI dan muculnya perjanjian internasional untuk memberi perlindungan HKI. 

Hal ini dimulai menjelang awal abad ke -19 kebutuhan pengaturan internasional 

di bidang HKI dirasakan perlu dilakukan karena adanya perkembangan teknologi 

yang berorientasi internasional dan peningkatan volume perdagangan 

internasional. Di samping itu kebutuhan untuk memperoleh perlindungan terhadap 

temuan-temuan di beberapa Negara mengalami kesulitan karena adanya peraturan 

yang berbeda-beda.  

2.3.1.2. Pengertian Kekayaan Intelektual  

Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) adalah asset tidak berwujud 

yang dilindungi hukum termasuk paten atau penemuan dan rahasia dagang. 

Perubahan Hak Kekayaan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015. Penyebutan untuk Direktorat pada 

Kekayaan Intelektual adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.  

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual 

Property Right (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas 

kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Intellectual 

Property Right sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas Hak 

Kekayaan Intelektual yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga 

hukum yang disebut “Intellectual Property Right”. (Afrillyana, 2005:12)  

Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan dari 

Bahasa Inggris (Intellectual Property Right) dalam sistem Anglo Saxon, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
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Pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). 

Sedangkan istilah Hak atas Milik Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan dari 

Bahasa Belanda istilah Intellectuelle Eigendomsrechts dalam sistem hukum 

kontinental. Pengertian Intelectual Property Right adalah pemahaman mengenai 

hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang 

mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu Hak Asasi 

Manusia (human right). (Syarifin dan Jubaedah, 2004:1) 

Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai “Hak atas 

kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia”. 

Penggambaran ini pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HKI memang 

menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual 

manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Pemahaman mengenai HKI 

karenanya merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau 

lahir karena kemampuan intelektual manusia. Berkaitan dengan sifat substantif 

hakekat perlindungan HKI  tersebut seiring dengan Pasal 27 (2) dari Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 

menyebutkan bahwa : 

 “everyone has the right to the protect of the moral and material interest 

resulting form any scientific, literary, or artistic, production of which he/she is the 

author. (Suyud, 2015:204.)  

Hak kekayaan intelektual mencakup hak komunal eksklusif yang terdiri 

dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh 

seorang inventor dan pendesain untuk mendapatkan keuntungan atas invensi dan 

karya desain industrinya. Hak ekonomi tersebut berkembang dengan pemanfaatan 

hak secara komersial. Hal tersebut dapat dijelaskan misalnya sebagai berikut. Hak 

secara komersial didapat dengan alasan bahwa mewujudkan ide dan gagasan 



19 
 

 
 

dalam sebuah tulisan, kemudian dilanjutkan dengan sebuah temuan produk di 

bidang teknologi (paten) maupun karya desain industri, tentu memerlukan 

pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Hak Atas Kekayaan Intelektual telah 

menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan 

perdagangannya. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat 

bergantung kepada sektor perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula 

oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. (Sigit, 2015:169-170).  

Istilah kekayaan intelektual terkait dengan otak manusia diterapkan untuk 

kreativitas dan penemuan. Berbagai upaya dalam hal masukan tenaga kerja, 

waktu, tenaga, ketrampilan, uang, dll diperlukan untuk menciptakan atau 

membuat sesuatu yang baru. Ide utama yang penemuan atau penciptaan 

berlangsung adalah properti tak berwujud dari orang, yang mengambil rasa sakit 

untuk penemuan atau penciptaan. Oleh karena itu, sesuai hukum, hak hukum atau 

hak monopoli diberikan kepada pencipta atau inovator untuk memanen manfaat 

ekonomi pada penemuan atau ciptaan mereka. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

adalah hak teritorial dimana pemilik dapat menjual, membeli atau melisensikan 

Kekayaan intelektual (IP) yang sama dengan properti fisik. Meskipun orang harus 

mendaftarkan IPR di otoritas hukum dalam beberapa bentuk yang rapi atau nyata 

untuk mengklaim manfaat mereka. Setiap jenis IPR memberikan hak utama 

kepada penemu dan atau penciptanya untuk mempertahankan dan memanen 

manfaat ekonomi yang lebih memotivasi ketrampilan dan perkembangan 

kemasyarakatan. (Latit, 2017:32) 

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul hasil olah pikir, karsa, 

rasa, manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan atau jasa 
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yang berguna bagi manusia itu sendiri. Pada intinya pengertian HKI yaitu hak 

untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan resmi dari Intellectual 

Property Right. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda 

tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan 

karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari sebuah definisi yang tepat 

untuk HKI yang bersifat komperehensif dan mencakup semua aspek, bukanlah 

sebuah pekerjaan yang mudah. WIPO (World Intellectual Property Organization), 

sebuah Lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI 

mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia meliputi 

invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain, yang digunakan di 

dalam perdagangan. (Utomo, 2010:1) 

Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara 

kepada kreator, inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang 

mempunyai nilai komersial baik secara langsung otomatis atau melalui 

pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut 

diberikan perlindungan hukum. Perkembangan masyarakat global, HKI akan 

dijadikan collateral (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara 

internasional. Untuk mewujudkan konsep hukum ini diperlukan peraturan 

perundang-undangan di masing-masing negara yang bersedia menerapkannya 

yang mengatur substansi pembebanan, pengikatan, dan pendaftaran HKI sebagai 

collateral. (Sri, 2012:568). 

Definisi internasional dari kekayaan intelektual lebih sulit dirumuskan. 

Kita bisa mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah aturan yang 



21 
 

 
 

mengatur keistimewaan-keistimewaan kepemilikan dan eksploitasi atas objek-

objek abstrak di banyak bidang kegiatan manusia. Definisi ini merupakan 

simpulan yang lebih konseptual. Simpulan nomratif yang diargumentasikan dalam 

buku ini adalah bahwa hak kekayaan intelektual merupakan pengistimewaan-

pengistimewaan yang dalam arti tertentu mencampuri kebebasan orang (liberty-

in-truding privileges). (Diah, 2017:9)  

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan salah satu agenda dari 

“konser” liberalisasi perdagagangan bebas yang tertuang dalam Agreement 

Establishing World Trade Organization. Dari sejumlah kesepakatan yang dicapai 

dalam pertemuan di Maroko (Marrakesh Agreement) pada tanggal 15 April 1994, 

mengagendakan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). 

Adapun tujuan utama dari agenda tersebut untuk melindungi hak kekayaan 

intelektual dari pembajakan (infringement) atas suatu karya inovatif, baik di 

bidang sastra, seni, teknologi, dan karya ilmiah. (Ade, 2005:112) 

TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) juga 

menegasikan kepemilikan dan inovasi komunal karena subjek Hak Kekayaan 

Intelektual adalah individu atau perusahaan, padahal banyak inovasi terjadi secara 

komunal sehingga pemiliknya adalah masyarakat secara kolektif. TRIPs (Trade 

Related of Intellectual Property Rights) juga tidak mengakui inovasi yang tidak 

ditujukan bagi industri, yaitu inovasi lokal yang ditujukan bagi kesejahteraan 

ekonomi, sosial, dan kultural setempat. Akibatnya, inovasi lokal seringkali justru 

“dirambah” dan diprivatisasi oleh perusahaan atau invidu seperti halnya yang 

terjadi dengan penerapan hak paten atas ekstrak tanaman obat tradisional, desain 
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batik, ataupun, desain perhiasan yang merupakan kreasi turun temurun. (Abdul, 

2018:11) 

  2.3.1.3.Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual  

1. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice) 

Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa setiap pencipta yang telah berhasil 

menciptakan suatu karya sesuai dengan kemampuan intelektualnya berhak 

mendapatkan imbalan dengan mendapatkan perlindungan dan karya-karyanya 

yang telah diciptakan diakui.  

2. Prinsip Ekonomi (The Economic Argument) 

HaKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang berguna bagi 

kehidupan bangsa untuk menunjang kehidupannya dalam bermasyarakat. 

Maka dari itu HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. 

Kepemilikan itu akan diperoleh oleh pencipta dengan mendapatkan 

keuntungan berupa royalty.  

3. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument) 

Kreasi karya sastra yang diciptakan oleh manusia diharapkan dapat 

membangun kesadaran masyarakat dan mampu membangkitkan semangat dan 

minat untuk mendorong sehingga dapat melahirkan ciptaan-ciptaan baru. 

Dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan 

martabat manusia. Sehingga HKI akan memberikan keuntungan bagi 

masyarakat maupun bagi negara.  

4. Prinsip Sosial (The Social Argument) 
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Perlindungan yang diberikan kepada pencipta tidak hanya diberikan 

untuk memenuhi kepentingan perseorangan maupun persekutuan melainkan 

berdasarkan keseimbangan individu maupun masyarakat. Bentuk 

keseimbangannya berupa ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam 

undang-undang hak cipta Indonesia. 

  2.3.1.4. Arti Penting Perlindungan Kekayaan Intelektual  

Beberapa alasan mengapa HKI harus dilindungi yaitu: Pertama, Hak yang 

diberikan kepada seorang pencipta (di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, 

ataupun inventor di bidang tekhnologi baru yang mengandung langkah inventif, 

merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas 

keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Konsekuensi 

hukumnya maka kepada penemu dan pencipta tersebut harus diberikan 

perlindungan hukum. Dengan demikian, kepada mereka yang melakukan 

kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan itu seharusnya dianugerahi 

hak eksklusif untuk mengeksplorasi HaKI tersebut sebagai imbalan atas jerih 

payahnya itu. Dengan adanya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, 

maka ada jaminan kepada masyarakat untuk menghargai hak inisiatif dan reaksi 

serta memberikan perlindungan akan hasil karya ciptanya. Semakin tinggi 

penghargaan negara terhadap HKI, maka masa depan suatu bangsa akan menjadi 

lebih baik. (Mastur, 2012:67)  

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada awalnya merupakan bentuk 

perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya oleh warganya, 

dan oleh karena itu maka Hak Kekayaan Intelektual pada pokoknya bersifat 

kenegaraan. Pengakuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di suatu negara 
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tidaklah berarti perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada negara lainnya. 

(Imas, 2018:26) 

Dampak langsung perlindungan kekayaan intelektual adalah memberi 

manfaat secara finansial kepada mereka yang memilikinya pengetahuan dan daya 

cipta, dan untuk meningkatkan biaya akses kepada mereka yang tidak ini adalah 

jelas relevan dengan distribusi keuntung an antara masyarakat maju dan 

berkembang. Bahkan jika ada keuntungan ekonomi bagi dunia secara keseluruhan 

dari memperluas perlindungan, yang disana ada adalah beberapa perdebatan, 

konsekuensi distribusi untuk pendapatan mungkin tidak sesuai dengan pengertian 

kita keadilan. Di sebagian besar negara berkembang, dengan infrastruktur ilmiah 

dan teknis yang lemah, manfaat dalam bentuk stimulus untuk inovasi dalam 

negeri akan diredam, tetapi masih akan mereka hadapi biaya yang timbul dari 

perlindungan teknologi (terutama asing). Demikian biaya dan manfaat sistem 

secara keseluruhan mungkin tidak terdistribusi secara adil. (John dan Hugh, 

2002:7). 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bukan lagi semata-mata merujuk 

pada peraturan lokal negara tertentu, tetapi sudah merupakan komitmen dunia 

(internasional) untuk menciptakan iklim yang lebih berkeadilan, berkepastian 

hukum dan membawa manfaat bagi masyarakat di seluruh jagat raya terhadap 

perlindungan karya intelektual. Salah satu instrument hukum yang dicapai dalam 

kesepakatan perundingan Uruguay Round adalah persetujuan yang berkaitan 

dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan 

aspek perdagangan atau Trade Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) 
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yang merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perlindungan 

Uruguay Round yang telah berjalan sejak tahun 1986 hingga 1994.  

Dengan adanya keberadaan perjanjian TRIPs di bawah administrasi 

Organisasi Perdagangan Dunia (The World Trade Organization atau WTO) 

membawa pendekatan baru terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) di tingkat internasional, oleh karena itu tuntutan untuk adanya perlindungan 

tradisional muncul dengan ditandatanganinya Convention on Biological Diversity 

1992 (CBD). Sejak saat itu berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam 

kerangka Word Intellectual Property Organization (WIPO) terus diselenggarakan 

untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional 

tersebut. Indonesia sebagai peserta CBD dan aggota WIPO belum memiliki 

perundang-undangan yang dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan 

tradisional.  

Perlindungan kekayaan intelektual di tingkat internasional secara umum 

dibagi menjadi tiga periode: periode pertama ini ditandai dengan belum adanya 

perlindungan kekayaan intelektual secara internasional. Periode kedua, dimulai di 

Eropa pada akhir abad ke-19 dengan beberapa negara menyetujui pembentukan 

Konvensi Paris 1883 (Konvensi Paris) dan kelompok serupa menyetujui Bern 

Konvensi untuk Perlindungan Sastra dan Karya Arstistik, 1886 (Bern Konvensi). 

Periode ketiga, periode global ditandai dengan sebuah hubungan yang muncul 

pada tingkat multilateral dalam bentuk perjanjian tentang Aspek-Aspek 

Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual, 1994 (Perjanjian TRIPs). (Dewi, 

2016:21) 



26 
 

 
 

2.3.1.5. Kekayaan Intelektual di era globalisasi  

Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara 

kepada kreator, inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang 

mempunyai nilai komersial baik secara langsung otomatis atau melalui 

pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut 

diberikan perlindungan hukum. Perkembangan masyarakat global, HKI akan 

dijadikan collateral (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara 

internasional. Untuk mewujudkan konsep hukum ini diperlukan peraturan 

perundang-undangan di masing-masing negara yang bersedia menerapkannya 

yang mengatur substansi pembebanan, pengikatan, dan pendaftaran HKI sebagai 

collateral. (Sri, 2012:568).   

Menjelang era perdagangan bebas masalah HKI telah menjadi isu yang 

strategis. Adanya globalisasi ekonomi terutama bidang perdangangan dan industri 

berarti pula globalisasi HKI. Hal ini mengakibatkan negara-negara berkembang 

akan menjadi sasaran penerapan HKI milik negara-negara maju. Berdasarkan 

hasil penelitian para ahli UNESCO ternyata negara-negara majulah yang telah 

mendahulukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, HKI 

mempunyai peran yang sangat penting di dunia internasional. Oleh karena itu, 

setiap negara wajib melindungi kreasi manusia (human creativity) untuk lebih 

mendorong kemajuan di bidang IPTEK dan seni. (Abdul, 2018:6)  

Dalam perkembangannya pengaturan HKI di berbagai negara didasarkan 

pada salah satu sistem hukum yang dikenal, yaitu civil law atau common law 

system. Terhadap perlindungan ciptaan negara yang menganut civil law dan 

common law system, pada akhirnya mempuyai tradisi sama untuk memberikan 



27 
 

 
 

perlindungan hukum hak cipta kepada pencipta, selain juga kepada ciptaan 

sebagai produk hasil oleh pencipta atau pemegang haknya. Pemegang Hak 

mempunyai hak khusus untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaanya disamping 

terdapat hak moral untuk mengawasi eksploitasi ciptaan-ciptaannya oleh pihak 

lain yang menerima hak dari pencipta.  

Sistem perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual modern yang 

berkembang pesat secara global dan seragam telah mempermudah dan 

mempertinggi proses eksploitasi ekonomi masyarakat asli, hal ini disebabkan 

peraturan di bidang HKI didasarkan pada konsep “kepemilikan” kekayaan atau 

property, hal mana bagi penduduk asli merupakan sesuatu yang asing dan tidak 

menguntungkan.  

Meskipun masih bisa diperdebatkan berapa banyak Agenda 

Pengembangan WIPO (Word Intellectual Property Organization) yang telah 

dicapai sehubungan dengan apa yang negara-negara berkembang dan organisasi 

masyarakat sipil mulai lakukan, tidak dapat disangkal sekarang saat yang tepat 

untuk berpikir lebih dalam tentang kekayaan intelektual dan perkembangan global 

dan untuk melakukan inventarisasi semua inisiatif pro-pembangunan baru-baru ini 

di bidang kekayaan intelektual. Bahkan, banyak yang menganggapnya mendesak 

untuk melakukannya mengingat perjuangan negara-negara berkembang yang 

terus-menerus dan cukup besar dengan masalah disebabkan oleh kurangnya akses 

ke obat-obatan penting, perangkat lunak komputer, materi budaya dan pendidikan, 

dan biji yang dipatenkan dan produk makanan. (Thomson, 2016:10.).  

2.3.2. Traditonal Knowledge  
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 2.3.2.1. Pengertian Traditional Knowledge  

Pengetahuan tradisional (Traditional Knowledge) adalah informasi yang 

orang dalam komunitas tertentu, berdasarkan pengalaman dan adaptasi terhadap 

budaya lokal dan lingkungan, telah berkembang dari waktu ke masa, dan terus 

develop. Pengetahuan ini digunakan untuk mempertahankan masyarakat dan 

budaya dan untuk mempertahankan sumber daya genetik yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidup terus masyarakat. (Stephen, 2005:3) 

Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) melambangkan sistem 

pengetahuan yang layak yang menjadi dasar masyarakat tradisional dan 

berkembang. Pengalaman masyarakat yang membentuk masyarakat ini - 

masyarakat pribumi dan lokal - diekspresikan melalui norma-norma adat dan 

'hukum' adat adalah rute yang melaluinya ' commonsaged 'weremanaged. 

Komunitas adalah kekuatan pendorong yang kohesif yang merangkul individu. 

Orang pribumi berfungsi dalam konteks yang sepenuhnya komunal, bebas namun 

tergantung pada yang lain, pada memori masa lalu, dan dengan komitmen yang 

patuh untuk menjaga keseimbangan antara alam dan budaya. Etos seperti itu 

bersifat invasif, temporal, dan berlaku untuk semua masyarakat yang mengakui 

peran pengetahuan kebiasaan dalam manajemen sumber daya. 

Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) melambangkan sistem 

pengetahuan yang layak yang menjadi dasar masyarakat tradisional dan 

berkembang. Pengalaman masyarakat yang membentuk masyarakat ini, 

masyarakat pribumi dan lokal diekspresikan melalui norma-norma adat dan 

'hukum' adat adalah rute yang melaluinya ' commonsaged 'weremanaged. 
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Komunitas adalah kekuatan pendorong yang kohesif yang merangkul individu. 

Orang pribumi berfungsi dalam konteks yang sepenuhnya komunal, bebas namun 

tergantung pada yang lain, pada memori masa lalu, dan dengan komitmen yang 

patuh untuk menjaga keseimbangan antara alam dan budaya. Etos seperti itu 

bersifat invasif, temporal, dan berlaku untuk semua masyarakat yang mengakui 

peran pengetahuan kebiasaan dalam manajemen sumber daya. 

Traditional Knowledge adalah karya masyarakat tradisional (adat) yang 

bias berupa adat budaya, karya seni dan teknologi yang telah turun temurun 

digunakan sejak nenek moyang. Adat budaya dan karya seni tradisional kemudian 

dikelompokkan menjadi folklore sedangkan traditional knowledge lebih mengarah 

karya berbasis Paten. Baik folklore maupun traditional knowledge sudah 

merupakan milik umum masyarakat sehingga secara individual tidak diketahui 

penemu/pencipta atau pemiliknya. (Karin, 2013:3) 

Menurut WIPO (World Intelektual Property Organization) pengertian dari 

pengetahuan tradisional adalah ciptaan-ciptaan yang didasarkan pada karya sastra 

tradisional, seni, atau ilmu pengetahuan, pertunjukan-pertunjukan, invensi-

invensi, penemuan-penemuan ilmiah, desain, merek, nama-nama dan simbol, 

informasi yang bersifat rahasia dan semua inovasi lainnya berbasis pada tradisi. 

(Imas, 2018:59) 

Dalam suatu dokumen yang baru-baru ini dikeluarkan, 

(WIPO/GRTKF/IC/9/5), WIPO telah mendefinisikan Traditional Knowledge 

(TK) sebagai muatan atau substansi pengetahuan yang berasal dari kegiatan 

intelektual dalam konteks tradisional, dan termasuk kecakapan teknis (know-how), 

ketrampilan, inovasi, praktik-praktik dan pembelajaran yang membentuk bagian 
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dari sistem pengetahuan tradisional, dan pengetahuan tradisional yang terdapat 

dalam gaya hidup tradisional berbagai komunitas lokal dan asli pribumi 

(indigenous), atau pengetahuan yang terdapat dalam sistem pengetahuan yang 

terkodifikasi yang diwariskan antar generasi.  

  2.3.2.2. Perlindungan Traditional Knowledge  

Upaya untuk melindungi pengetahuan tradisional dalam realitanya 

tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Salah satunya disebabkan 

perspektif perlindungan dari negara-negara maju cenderung berbeda dengan 

perspektif negara-negara berkembang. Dalam perspektif negara maju, mereka 

lebih berfikir bagaimana caranya untuk memperoleh akses seluas-luasnya kepada 

pengetahuan tradisional guna menciptakan produk-produk baru, dan mendapatkan 

keuntungan yang besar dari komersialisasi produk-produk tersebut. Sementara 

perspektif negara-negara berkembang, khususnya yang memiki keanekaragaman 

hayati dan pengetahuan tradisional yang melimpah, mereka lebih berfikir tentang 

bagaimana menciptakan sebuah mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan 

seimbang atas pemaanfaatan keduanya. (Rohaini, 2015:437) 

Perlindungan pengetahuan tradisional sangat penting karena pengetahuan 

ini sumber ilmu penting yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat 

dikomersialkan. Pernah diperkirakan bahwa nilai penjualan produk-produk yang 

menggunakan pengetahuan tradisional dalam bentuk sumber genetika adalah 

sekitar 800 milyar dollar AS setiap tahun. Di samping itu, pengetahuan tradisional 

telah digunakan oleh peneliti-peneliti sebagai starting point penelitian mereka 

untuk mendapatkan paten. (Hawin, 2017:90)  
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Perlindungan pengetahuan tradisional dalam lingkup Hak Kekayaan 

Intelektual pada hakekatnya adalah sistem terhadap perlindungan serta 

penghargaan terhadap karya dari hasil intelektual manusia. Perkembangan HKI ini 

telah membawa berbagai kepentingan khususnya kepentingan kehidupan modern 

dan industri, sehingga melupakan kepentingan masyarakat asli (indigenous 

People). Padahal banyak hasil yang digunakan masyarakat modern dan industri 

adalah merupakan pengetahuan dan teknologi tradisional masyarakat asli. 

Masing- masing bidang Hak Kekayaan Intelektual di atas setidaknya memberikan 

pokok-pokok pemikiran terhadap isu perkembangan bagi perlindungan terhadap 

pengetahuan dan teknologi tradisional. (Suyud, 2015:179).  

 Wacana pengetahuan tradisional yang muncul memberikan kritik 

eksternal terhadap rezim kekayaan intelektual. Dimulai pada akhir 1980-an, para 

sarjana memperluas fokus mereka dari "cerita rakyat" dengan konsep 

"pengetahuan tradisional." Manusia internasional wacana hak juga berkembang 

untuk memasukkan kreativitas masyarakat adat orang-orang. Perkembangan ini 

bertepatan dengan meningkatnya kepedulian internasional untuk lingkungan dan 

keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, dan budaya bertahan hidup. 

Namun bersamaan, farmasi multinasional, kimia, dan perusahaan lain 

meningkatkan upaya mereka untuk mendapatkan kekayaan intelektual  melalui 

eksplorasi terutama di negara-negara yang kaya akan keanekaragaman hayati 

tetapi miskin secara ekonomi. (Bradford, 2005:1636) 

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dibutuhkan oleh negara-

negara berkembang seperti  Indonesia, setidaknya berdasarkan alasan : (1) potensi 

pengetahuan tradisional Indonesia yang memiliki keuntungan ekonomis yang 
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secara faktual banyak dimanfaatkan oleh negara-negara maju antara lain Amerika 

Serikat dan Jepang untuk industri obat-obatan dan kosmetik tanpa adanya 

pembagian keuntungan (benefit sharing) dengan Indonesia (2) Ketidakadilan yang 

dialami oleh Indonesia sebagai negara berkembang atas kepemilikan pengetahuan 

tradisional yang tidak dilindungi sebagai HKI, sementara negara-negara maju 

melakukan pencurian (biopiracy) dan penyalahgunaan (misappropriation) 

terhadap pengetahuan tradisional milik Indonesia ;dan (3) masyarakat lokal tidak 

mengetahui bahwa pengetahuan tradisional yang dimiliki secara turun-temurun 

memiliki manfaat ekonomis terutama pengetahuan tradisional mengenai obat-

obatan sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan kepada hak 

masyarakat lokal tersebut. (Aryanto, 2014:297-298).  

Secara keseluruhan alasan utama memberikan perlindungan terhadap 

perlindungan tradisional, yaitu : (1) pertimbangan keadilan; (2) konservasi; (3) 

memelihara budaya dan praktik (gaya hidup) tradisional; (4) mencegah 

perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang terhadap komponen-

komponen pengetahuan tradisional; dan (5) mengembangkan penggunaan dan 

kepentingan pengetahuan tradisional. (Imas dan Fontian, 2018).  

  2.3.2.3. Manfaat Perlindungan Traditional Knowledge 

Adanya perbedaan kepemilikan dalam traditional knowledge memiliki 

konsekuensi perbedaan dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya. 

Hal terpenting yang harus diperhatikan bahwa traditional knowledge harus dijaga 

dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun-temurun, karena dengan 

memberikan perlindungan bagi traditional knowledge akan memberikan manfaat 

bagi semua pihak yang berkepentingan.  
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Perlindungan pengetahuan tradisional sangat penting karena pengetahuan 

ini merupakan sumber ilmu penting yang berhubungan dengan kehidupan 

manusia yang dapat dikomersialkan. Pernah diperkirakan bahwa nilai penjualan 

produk-produk yang menggunakan pengetahuan tradisional dalam bentuk sumber 

genetika adalah sekitar 800 milyar dollar AS setiap tahun. Di samping itu 

pengetahuan tradisional telah digunakan oleh peneliti-peneliti sebagai starting 

point penelitian mereka untuk mendapatkan paten. (Hawin, 2017:90) 

Sistem Pengetahuan tradisional juga merupakan pengetahuan yang 

dinamis yang artinya diciptakan dan dibuat sebagai respons individu dan 

masyarakat dalam menjawab setiap tantangan sosial dan tantangan alam. 

Pengetahuan tradisional biasanya berkaitan dengan ikhwal pertanian, makanan, 

lingkungan dan kesehatan. Inti pengetahuan tradisional adalah ketradisionalannya 

karena harus dibedakan dengan pengetahuan asli (indigenous knowledge) yang 

menekankan keasliannya. Yang penting, banyak keprihatinan diungkapkan oleh 

seniman dan komunitas. Para pemimpin bercerita tentang kehidupan pengetahuan 

dan seni tradisional dan bagaimana mereka bisa diteruskan. Kekhawatiran itu 

bukan hanya tentang orang luar datang dan 'mencuri' atau 'mengambil' 

pengetahuan budaya tetapi secara signifikan tentang bagaimana pengetahuan ini 

akan berhasil ditransmisikan dalam komunitas ke masa depan. Secara umum, itu 

jelas bahwa ketika masalah dijelaskan mereka mencerminkan kecemasan yang 

lebih mendasar: yaitu, bahwa seni tradisional dan pengetahuan tradisional adalah 

bagian yang hidup dan melekat dalam kehidupan sehari-hari keberadaan, 

menggambar makna dari dan menanamkan makna ke dalam sosial kehidupan. 

Orang-orang yang kami ajak bicara memusatkan perhatian tentang kelangsungan 
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hidup institusi sosial dan praktik di mana pengetahuan, praktik dan seni 

pengetahuan didasarkan, dipelihara dan ditransmisikan di dalam dan di antara 

komunitas. (Jane, 2009:357).  

Secara keseluruhan alasan utama memberikan perlindungan terhadap 

perlindungan tradisional, yaitu : (1) pertimbangan keadilan; (2) konservasi; (3) 

memelihara budaya dan praktik (gaya hidup) tradisional; (4) mencegah 

perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang terhadap komponen-

komponen pengetahuan tradisional; dan (5) mengembangkan penggunaan dan 

kepentingan pengetahuan tradisional. (Imas, 2018:68)  

Secara umum, Allan Jabbour mengemukakan perlindungan terhadap 

pengetahuan tradisional diperlukan karena mengingat hal-hal berikut: 

1. Untuk melindungi keaslian budaya tradisional dari ancaman ekonomi, 

psikologis, dan budaya pihak asing; 

2. Kemungkinan ekspropriasi (pengambilalihan), bukan hanya terhadap 

objek fisik, tetapi juga dan photographic record dari suatu komunitas 

tradisional; 

3. Masalah kompensasi dan cultural harm; 

4. Masalah pemeliharaan budaya atau cultural health. (Suyud, 2015:193). 

2.3.3. Ekonomi Kreatif  

  2.3.3.1. Sejarah Ekonomi Kreatif 

Ekonomi kreatif di Indonesia pertama kali muncul karena dipopulerkan 

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahannya. Dengan 

mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2009 tentang 
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Pengembangan Ekonomi Kreatif. Inpres tersebut menjelaskan bahwa ekonomi 

kreatif adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan kreativitas, ketrampilan, dan 

bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang 

mempunyai nilai ekonomis dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat 

Indonesia.  

Setelah dipopulerkannya ekonomi kreatif oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, di tahun 2006 Menteri Perdagangan RI, Dr. Mari Elka Pangestu yang 

pada saat itu menjabat meluncurkan program Indonesia Design Power di jajaran 

Departemen Perdagangan RI, program tersebut merupakan program pemerintah. 

Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing 

produk-produk yang ada di Indonesia baik di pasar dosmetik maupun pasar luar 

negeri. Program yang diluncurkan tersebut menitikberatkan pada pengembangan 

sektor jasa, dan dapat memberikan ruang bagi pelaku dan industri kreatif. Setelah 

adanya program tersebut istilah Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif mulai sering 

diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. 

Pada tahun 2008 pertama kali diluncurkan di Indonesia buku ekonomi 

kreatif tentang studi pemetaan industri kreatif Indonesia. Buku tersebut membahas 

tentang potensi dan pemetaan sektor industri kreatif di Indonesia. 

Pada tahun 2010, dibuat suatu platform digital yang bernama Ekonomi 

Kreatif Indonesia (indonesiakreatif.net) yang berfungsi untuk wadah bagi 

masyarakat Indonesia untuk mengetahui perkembangan industri kreatif di 

Indonesia. Di sisi lain, mulai adanya sosialisasi yang semakin intens dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam perihal pembuatan data 
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eksportir, importir, para pengusaha, kalangan asosiasi dan para pelaku industri 

kreatif serta lembaga pendidikan formal maupun non-formal. (Rochmat,2015:15) 

Pembinaan Ekonomi Kreatif di Indonesia cukup menarik perhatian dari 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ekonomi kreatif muncul dikarenakan 

adanya kebijakan dari negara, akan tetapi ekonomi kreatif muncul bukan karena 

adanya kebijakan dari pemerintah. Namun ekonomi kreatif telah lama tumbuh dan 

berkembang di masyarakat, akan tetapi ekonomi kreatif baru mendapat perhatian 

dan pembinaan yang kuat dari pemerintah dimulai pada era pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono.  

  2.3.3.2. Pengertian Ekonomi Kreatif  

Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang 

bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau 

talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif 

tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era 

industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi 

melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi 

bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk 

saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi. 

(Rochmat,2018:8).  

Menurut Howkins, Ekonomi Kreatif terdiri dari periklanan, arsitektur, 

seni, kerajinan. Desain, fashion, film, musik, seni pertunjukkan, penerbitan, 

penelitian dan pengembangan (R&D), perangkat lunak, mainan dan permainan, 

televisi dan radio, dan permainan video. 
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Ekonomi kreatif merupakan sistem transaksi (supply and demand) yang 

memiliki pengertian lebih luas daripada industri kreatif. Menurut Wikipedia, 

industri kreatif adalah a set of interlocking industry sectors that focus on creating 

unique property, content or design that previously did not exist. Sedangkan 

Department for Culture, Media and Sport-DCMS pemerintah United Kingdom 

(UK) memberikan definisi tentang industri kreatif sebagai as those industries 

which their origin in individual creativity, skill and talent, and which have 

apotential for wealth and job creation through the generation and exploration of 

intellectual property and content (industri yang berasal dari pemanfaatan 

kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan 

serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan 

daya cipta individu tersebut). (Creative Industries Mapping Document, DCMS, 

2001). 

Ekonomi kreatif merupakan salah satu solusi dalam menghadapi tingkat 

persaingan yang ketat dan kompetitif. Wheny Khristianto (2012) menyatakan 

bahwa tingkat ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat 

dalam lingkup ekonomi kreatif. Salah satunya diakibatkan oleh adanya 

perkembangan teknologi informasi sehingga membuat peluang dan 

pengembangan industri kreatif menjadi lebih cepat.   

  2.3.3.3. Perkembangan Ekonomi kreatif  

Saat ini kondisi perekonomian global masih akan dihadapkan dengan 

ketidakpastian yang tinggi, bahkan ada potensi untuk menjadi semakin kompleks. 

Ketidakpastian tidak hanya bersumber dari risiko yang telah didentifikasi (known 

– unknown), tetapi dapat berasal dari sesuatu yang belum terpikirkan sebelumnya 
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(unknown-unknown). Terdapat tiga risiko utama ekonomi yang perlu kita 

antisipasi dan sikapi. Risiko pertama terkait dengan prospek pertumbuhan 

ekonomi global. Walaupun prospek pertumbuhan ekonomi global pada 2016 

diperkirakan membaik menjadi 3,5%, ada risiko proyeksi tersebut dapat menjadi 

lebih rendah. Risiko kedua terkait penurunan harga komoditas yang diperkirakan 

masih berlanjut pada tahun 2016 sejalan dengan berakhirnya super-cycle harga 

komoditas. risiko ketiga terkait dampak global yang dapat ditimbulkan oleh 

proses normalisasi kebijakan moneter AS, baik dari sisi timing maupun besaran 

perubahan Fed Funds Rate. (Arina,2018,38).  

Dalam perkembangannya ekonomi kreatif akan memberikan kontribusi 

ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif membangun citra 

dan identitas bangsa. Selain itu, sumberdaya dapat selalu terbarukan yang berbasis 

pengetahuan, kreativitas dan komunitas hijau, menuju keunggulan kompetitif 

bangsa berdampak sosial positif. (Herie,2012:97).  

Setiap tahunnya perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia 

mengalami pertumbuhan. Dengan adanya perkembangan tersebut tentu 

memberikan dampak terhadap peningkatan kontribusi sektor ekonomi kreatif 

terhadap PDB secara nasional. Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB 

secara nasional di tahun 2010 sebesar 6,89 persen, dan peningkatan-peningkatan 

tersebut meningkat setiap tahunnya higga pada tahun 2015 menjadi 7,38 persen.  

Ekonomi Kreatif juga memberikan pengaruh positif terhadap ekspor 

nasional. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 telah terjadi peningkatan ekspor 

yang berasal dari ekonomi kreatif dengan rata-rata sebesar 9,1 persen per tahun. 

Hal yang sama juga ditemukan pengaruh positif dari ekonomi kreatif terhadap 
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penyerapan tenaga kerja. Ini ditunjukkan terutama dari semakin bertambahnya 

jumlah tenaga kerja yang bekerja di ekonomi kreatif setiap tahunnya. 

(Carunia,2017:3) 

Ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam 

menghadapi tingkat persaingan yang kompetitif, sehingga tingkat persaingan tidak 

hanya ditentukan oleh seberapa besar proses tingkat proses produksi yang 

dilakukan tapi juga aspek kreativitas dan inovasi mulai memegang peranan yang 

sangat penting selain itu faktor teknologi memberikan pengaruh yang kuat 

terhadap perkembangan ekonomi kreatif. (Andri,2015,2) 
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2.4. Kerangka Berpikir  

 

                                                         

                                                                                        

 

 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian 

hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, aspek 

sejarah,filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, 

konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan  

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

3. Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) yang    

mencakup TRIPs (Trade Related Aspecs of Intellectual Property 

Rights)  

1. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif yaitu penelitian 

hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek 

teori, aspek sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, 

lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, 

formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa 

hukum yang dipergunakan. 

2. Pendekatan yang digunakan metode kualitatif, Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.  

1. Bagaimana perlindungan Traditional 

Knowledge sebagai pengembangan 

pembangunan ekonomi kreatif di 

indonesia? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi 

terhadap suatu ciptaan? 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas yaitu tentang 

“Perlindungan Traditional Knowledge suatu karya ciptaan sebagai pengembangan 

Ekonomi Kreatif di Indonesia”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Perlindungan Traditional Knowledge terhadap suatu karya ciptaan sebagai 

pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia belum sesuai dengan tujuan 

hukum yaitu untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi masyarakat 

khususnya pencipta suatu karya yang bersifat komunal dan tumbuh dalam 

masyarakat karena Perlindungan Traditional Knowledge cenderung 

mengkaitkan dan menggunakan UUHC yang mengatur kekayaan 

intelektual yang bersifat personal.  

2. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam upaya perlindungan Traditional 

Knowledge karya ciptaan ini adalah belum adanya instrument hukum yang 

memadai dan mampu memberikan perlindungan kepada karya ciptaan 

penciptanya. Pemerintah dan DPR harus segera membuat dan 

memberlakukan suatu peraturan hukum yang menggunakan sistem Sui 

Generis yaitu aturan hukum yang dibuat secara khusus mengatur karya 

ciptaan yang bersifat komunal hidup dan tumbuh dalam suatu masyarakat 

yang didata, didaftarkan dan didokumentasikan sebagai budya masyarakat 

setempat.  
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5.2. SARAN 

1. Perlindungan Traditional Knowledge terhadap suatu karya ciptaan 

sebagai pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia harus dipelihara 

dan dikuasai oleh negara terutama Traditional Knowledge berupa karya 

yang memuat nilai budaya lokal, sehingga dengan demikian masyarakat 

yang memiliki karya ciptaan semakin terpacu untuk berkarya lebih baik.  

2. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat baik di Pusat maupun di 

Daerah perlu berperan aktif mengambil langkah pembuatan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur ciptaan kreasi khususnya yang 

bersumber dari budaya lokal, sehingga suatu karya ciptaan yang 

bersumber dari Traditional Knowledge dapat terlindungi dan 

dikembangkan untuk memajukan Ekonomi Kreatif di Indonesia.  
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