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ABSTRAK 
 

  

Yusuf, Karisma Maulana. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Pelestarian Upacara 

Adat Ngasa sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kampung Budaya Jalawastu 

Kabupaten Brebes”. Skripsi. Bagian Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang, Dosen Pembimbing : Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.  

  

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelestarian Upacara Adat Ngasa, Ekspresi 

Budaya Tradisional 

 

Perlindungan hukum bagi pelestarian eskpresi budaya tradisional untuk 

beberapa pihak saat ini belum terlalu diperhatikan, padahal ini merupakan suatu hal 

yang sangat penting. Dalam praktiknya seringkali dijumpai tindakan yang 

mengancam keberadaan ekspresi budaya tradisional dan melanggar hak masyarakat 

pengembannya, misalnya seperti klaim dan eksploitasi tanpa izin. Begitupun 

dengan upacara adat Ngasa, tentunya memiliki resiko pelanggaran hukum maupun 

masalah dalam pelestariannya. Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai upaya perlindungan hukum bagi pelestarian 

upacara adat Ngasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Menganalisis dan mendeskripsikan mengenai 

perlindungan hukum bagi pelestarian upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya 

tradisional di Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta; 2). Menganalisis upaya Pemerintah Daerah Kabupaten 

Brebes dalam melestarikan upacara adat Ngasa di Kampung Budaya Jalawastu. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yakni 

penelitian hukum yang meneliti bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. 

Penelitian ini menjadikan teori utilitarian sebagai dasar teori penelitian, yakni teori 

yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi 

masyarakat. Sehubungan dengan teori tersebut, maka upaya perlindungan hukum 

bagi pelestarian upacara adat Ngasa harus mampu memberikan manfaat dan 

kebahagiaan bagi masyarakat Jalawastu. 

Hasil penelitian ini yakni upaya perlindungan bagi pelestarian upacara adat 

Ngasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes adalah dengan 

melakukan inventarisasi, dan juga publikasi terkait upacara adat Ngasa. Selain itu 

bentuk upaya pelestarian upacara adat Ngasa yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Brebes diantaranya adalah dengan melakukan revitalisasi 

tempat dan fasilitas pelaksanaan upacara Ngasa, pendaftaran Jalawastu sebagai 

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) serta pemberian bantuan dan dukungan 

kepada masyarakat Jalawastu dalam pelaksanaan upacara adat Ngasa. 

Berdasarkan hal diatas dan didasarkan pada teori yang digunakan, maka 

dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi pelestarian upacara adat 

Ngasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes perlu ditingkatkan, 

misalnya dengan membentuk peraturan daerah dan mendaftarkan upacara adat 

Ngasa ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sehingga masyarakat 

Jalawastu selaku pengemban dapat memperoleh manfaat, dan juga merasa bahwa 

upacara adat Ngasa yang dimiliki telah diakui dan dilindungi keberadaannya. 
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ABSTRACT 

  

  

Yusuf, Karisma Maulana. 2020. "Legal Protection and Preservation of Traditional 

Ngasa Ceremonies as Traditional Cultural Expressions in Jalawastu Cultural 
Village, Brebes Regency". Essay. Section of Private Law. Faculty of Law, 

Semarang State University, Supervisor: Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.  

  

Keywords: Legal Protection, Preservation of Ngasa Traditional Ceremony, 

Traditional Cultural Expressions 

 

Currently, legal protection for the preservation of traditional cultural 

expressions has not been given much attention, even though this is a very important 

matter. In practice, there are often actions that threaten the existence of traditional 

cultural expressions and violate the rights of the people who carry them, such as 

claims and exploitation without permission. Likewise with the Ngasa traditional 

ceremony, of course, there is a risk of violating the law and problems in its 

preservation. Seeing this, the author is interested in knowing more about legal 

protection efforts for the preservation of the Ngasa traditional ceremony carried out 

by the Regional Government of Brebes Regency. The objectives of this study are: 

1) Analyze and describe the legal protection for the preservation of the Ngasa 

traditional ceremony as an expression of traditional culture in Brebes Regency 

based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright; 2) Analyzing the efforts 

of the Regional Government of Brebes Regency in preserving the Ngasa traditional 
ceremony in Jalawastu Cultural Village. 

The research method used is juridical empirical research, namely legal 

research that examines the operation of law in people's lives. This research makes 

utilitarian theory the basis of research theory, namely the theory which states that 

the law should provide benefits and happiness for society. In connection with this 

theory, legal protection efforts for the preservation of Ngasa traditional ceremonies 

must be able to provide benefits and happiness for the Jalawastu community. 

The results of this research are the protection efforts for the preservation of 

the Ngasa traditional ceremony carried out by the Regional Government of Brebes 

Regency by conducting an inventory, and also publications related to the Ngasa 

traditional ceremony. In addition, the efforts to preserve the Ngasa traditional 

ceremony carried out by the Brebes Regency Government include revitalizing the 

place and facilities for the Ngasa ceremony, registering Jalawastu as an Intangible 

Cultural Heritage (WBTB) and providing assistance and support to the Jalawastu 

community in implementing the Ngasa traditional ceremony. 

Based on the above and based on the theory used, it can be concluded that 

the legal protection efforts for the preservation of the Ngasa traditional ceremony 

carried out by the Brebes Regency Government need to be increased, for example 

by forming regional regulations and registering the Ngasa traditional ceremony 

with the Directorate General of Intellectual Property. So that the Jalawastu 

community as the caretaker can benefit, and also feel that the Ngasa traditional 

ceremony that is owned has been recognized and protected by its existence. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Kekayaan intelektual merupakan suatu karya hasil dari kreativitas manusia 

guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreativitas tersebut 

muncul sebagai aset intelektual seseorang yang cukup berguna dalam 

perkembangan peradaban manusia, di mana hal tersebut dapat berupa penemuan 

(inventions) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (art and literary work). 

Diperlukan adanya pengakuan maupun penghargaan (reward) terhadap hasil 

kreativitas seseorang yakni dengan diberikannya sebuah hak, yang dinamakan 

dengan Hak Kekayaan Intelektual.   

Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang diberikan dengan tujuan 

untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya penemu (inventor) atau 

pencipta dari pihak lain yang secara tidak sah menggunakan ataupun memanfaatkan 

hasil karyanya. Selain itu KI juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan 

ekonomi dari hasil temuan ataupun karya cipta penemu atau pencipta. Perlindungan 

hukum bertujuan untuk memberikan rangsangan untuk menghasilkan temuan atau 

karya cipta yang lebih inovatif (Roisah, 2014:372-373).  

  Dewasa ini, timbul permasalahan dalam perlindungan Kekayaan Intelektual  

(KI) khususnya pada bidang ekspresi budaya tradisional atau EBT (Traditional 

CulturalExpressions/Expressions of Folklore), yang merupakan salah satu bentuk 

dari Kekayaan Intelektual.   
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Menurut Miranda Risang Ayu (2014:5), EBT memiliki sifat “religio magis 

agraris rural” yang berarti bahwa hal tersebut sudah berkembang dan menurun dari 

generasi ke generasi dan bukan suatu kebaruan, hanya berupa pengulangan,  

dilaksanakan secara secara komunal oleh masyarakat tertentu dan tidak selalu 

bermakna dalam budaya industri. Ekpresi Budaya Tradisional atau EBT merupakan 

salah satu bentuk dari pemikiran, ide, gagasan, dan kebiasaan yang tumbuh dan 

berkembang di kehidupan masyarakat. Ekspresi budaya tradisional memiliki nilai 

budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus menerus 

berkembang bahkan dalam masyarakat modern di penjuru dunia. Selain itu, ekspresi 

budaya tradisional juga memegang peran penting sebagai bagian dari identitas 

sosial dan wujud ekspresi budaya dari suatu masyarakat lokal.   

Budaya tradisional termasuk salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan masyarakat, hal tersebut dikarenakan budaya sudah sangat melekat 

dalam diri tiap orang dikarenakan budaya merupakan sesuatu yang diturunkan 

secara turun temurun, dan berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat, 

sejak manusia ada dalam kandungan sampai mati sekalipun, tetap ada pengaruh dari 

budaya, bahkan sampai upacara pemakamannya (Mulyana dan Rahmat, 2005:19).   

Upacara adat yang merupakan salah satu produk kebudayaan masyarakat, 

pada umumnya kaya akan nilai-nilai spiritual yang kemudian menjadi acuan tata 

perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Upacara adat dan nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat pisahkan 

antara satu dengan yang lainnya, sehingga upacara adat dan nilai-nilai spiritual 

tersebut perlu dijaga eksistensinya dari faktor-faktor eksternal yang berpotensi 

mengancam keutuhannya. Lahirnya rezim hukum hak atas Kekayaan Intelektual 
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menjadi salah satu instrumen hukum yang relevan dalam memberikan perlindungan 

terhadap keutuhan suatu upacara adat. Hal tersebut juga sama seperti yang 

tercantum dalam Penjelasan Pasal 38 Huruf F Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa upacara adat termasuk ke dalam 

ekspresi budaya tradisional. Mengenai hal tersebut, maka upacara adat Ngasa yag 

selama ini tumbuh dan berkembang di Kampung Budaya Jalawastu, yang secara 

teritorial masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Ciseureuh, Kecamatan 

Ketanggungan, Kabupaten Brebes, dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya 

tradisional Kabupaten Brebes, dikarenakan Ngasa merupakan warisan budaya 

berupa upacara adat yang berisi tentang pemikiran, ide, gagasan dan kebiasaan dari 

masyarakat di Kampung Budaya Jalawastu. Maksud dari pemikiran, gagasan, ide, 

dan kebiasaan tersebut adalah nilai-nilai yang ada dalam upacara adat Ngasa 

bersumber dari pola pikir masyarakat pengemban  dan berkaitan dengan kultur 

masyarakat itu sendiri. Pemikiran, gagasan, ide, dan kebiasaan tersebut lalu 

diwujudkan menjadi karya ekspresi budaya yang bercermin dari nilai-nilai sosial 

budaya yang berkembang dan menjadi suatu identitas sosial.  

Layaknya seperti ekspresi budaya tradisional yang lainnya, sudah tentu 

upacara adat Ngasa memiliki potensi yang cukup besar baik dalam sisi historis, 

antropologis maupun dari sisi ekonomis, potensi-potensi itulah yang nantinya 

berguna dalam pengembangan wilayah dimana upacara adat Ngasa tersebut tumbuh 

dan berkembang. Terkait dengan potensi besar yang dimiliki, maka diperlukan 

suatu langkah perlindungan maupun pelestarian yang konkret terhadap upacara adat 

Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional Kabupaten Brebes.   
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Ditinjau dari perspektif kekayaan intelektual, perlindungan terhadap ekspresi 

budaya tradisional dapat dilihat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Di dalam 

Undang-Undang Hak Cipta bentuk perlindungan kekayaan intelektual bagi seni dan 

budaya tradisional Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:  

1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;  

2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya 

tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);  

3) Penggunaaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

pengembannya;  

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas 

ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.  

Terkait dengan pasal diatas, dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) 

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

"ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi 

sebagai berikut:  

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

puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa 

karya sastra ataupun narasi informatif;  

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

3) gerak, mencakup antara lain, tarian;  

4) teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;  
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5) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat 

dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, 

keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan 6) upacara 

adat.  

Konsep perlindungan EBT berkaitan dengan daerah sebagai “pengemban” 

budaya tradisional, sehingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun 

kabupaten/kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungan dan 

pelestariannya. Hal tersebut juga tercantum jelas dalam Pasal 38 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan: “Hak Cipta 

atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”. Negara dapat diartikan yang 

paling dekat dengan EBT tersebut yaitu Pemerintah Daerah. Peran daerah sebagai 

pengemban budaya tradisional dalam upaya perlindungan maupun pelestariannya 

juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan, tepatnya dalam Pasal 44, yang menyatakan:  

“Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah 

administratifnya, bertugas:  

a) menjamin kebebasan berekspresi;  

b) menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;  

c) melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;  

d) memelihara kebhinekaan;  

e) mengelola informasi di bidang Kebudayaan;  

f) menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;  

g) menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;  
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h) membentuk  mekanisme  pelibatan  masyarakat  dalam 

Pemajuan Kebudayaan;  

i) mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan  

j) Kebudayaan; dan  

k) menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang 

berkelanjutan.”  

Permasalahan muncul dalam upaya perlindungan maupun pelestarian 

upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional Kabupaten Brebes, hal 

tersebut terkait dengan budaya hukum dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat 

setempat yang masih belum sadar pentingnya langkah konkret seperti pembuatan 

Peraturan Daerah (PERDA) tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional 

maupun pendaftaran upacara adat Ngasa ke Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual sebagai sebuah Kekayaan Intelektual budaya tradisional yang berasal 

dari Kabupaten Brebes. Hal tersebut juga diperparah dengan kurangnya 

pengetahuan dan kesadaran dari perangkat daerah terkait serta masyarakat 

pengemban mengenai potensi besar yang dimiliki oleh upacara adat Ngasa dari segi 

historis, yakni sejarah awal pelaksanaan Ngasa sebagai wujud rasa syukur terhadap 

Batara Windu Buana. Lalu dari segi antropologis, dimana dalam pelaksanaannya 

mengandung unsur nilai budaya seperti wujud sedekah nasi jagung dengan 

hidangan yang berasal dari tumbuhan,tanpa mahluk yang bernyawa, dimana 

keberadaan nasi beras dan hidangan makhluk bernyawa merupakan pantangan bagi 

masyarakat Jalawastu. Maupun segi ekonomis, dimana pelaksanaan upacara adat 

Ngasa sangat sarat nilai ekonomis, yakni apabila dikomersialisasi seperti 
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pembuatan video atau film dokumenter, maupun dijadikan wisata budaya yang 

dapat menunjang pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.  

Apabila dilihat dari fakta di lapangan yang menunjukkan banyaknya 

ekspresi budaya tradisional yang diklaim sebagai milik bangsa lain seperti Tari 

Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo yang diklaim merupakan kekayaan tradisional 

Malaysia. Oleh sebab itu, langkah untuk memberikan perlindungan dan pengaturan 

yang jelas terhadap upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional 

Kabupaten Brebes baik dari aspek ekonomi maupun aspek moral dirasa cukup 

penting, sehingga di kemudian hari tidak terjadi klaim oleh pihak asing atau 

dikomersialisasi tanpa pembagian keuntungan (benefit sharing) untuk masyarakat 

pengemban.  

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, maka penulis merasa perlu 

untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI PELESTARIAN UPACARA ADAT NGASA SEBAGAI EKSPRESI 

BUDAYA TRADISIONAL DI KAMPUNG BUDAYA JALAWASTU 

KABUPATEN BREBES”.  

  

1.2. Identifikasi Masalah  

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka 

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :  

1) Tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Brebes yang 

mengatur mengenai upaya perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya 

tradisional sehingga memungkinkan munculnya klaim oleh pihak lain yang 

akan merugikan daerah maupun masyarakat pengemban.  
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2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari Pemerintah Daerah (PEMDA) 

Kabupaten Brebes dan masyarakat setempat mengenai pentingnya 

keberadaan upacara adat Ngasa sebagai aset daerah yang memiliki nilai 

historis, antropologis maupun ekonomis yang bermanfaat dalam 

pengembangan suatu daerah apabila diberlakukan dengan baik, yakni dalam 

sisi perlindungan juga pelestariannya.  

3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan upacara 

adat Ngasa serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 

perlindungan upacara adat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebabkan langkah perlindungan masih 

belum dilakukan.  

  

1.3. Pembatasan Masalah  

Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Ekspresi Budaya Tradisional 

(EBT) berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, penulis membatasi 

penelitian hanya pada:  

1) Pentingnya pembentukan peraturan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Brebes mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai langkah 

konkret perlindungan, dan kaitannya dengan upacara adat Ngasa sebagai 

ekspresi budaya tradisional.  

2) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran bagi perangkat daerah terkait di 

Kabupaten Brebes dan masyarakat pengemban berkaitan dengan potensi 

yang dimiliki serta upaya perlidungan dan pelestarian terhadap upacara adat  

Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional Kabupaten Brebes.  
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1.4. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi 

rumusan masalah adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi upacara adat Ngasa sebagai ekspresi 

budaya tradisional di Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?  

2. Bagaimana bentuk upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam 

melestarikan upacara adat Ngasa di Kampung Budaya Jalawastu ?  

  

1.5. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1) Menganalisis dan mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum bagi 

pelestarian upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional di 

Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta.   

2) Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk upaya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Brebes dalam melestarikan upacara adat Ngasa di Kampung 

Budaya Jalawastu.  
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1.6. Manfaat Penulisan  

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kegunaan teoritis  

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan 

perkembangan ilmu hukum khususnya di Bidang Hukum Kekayaan 

Intelektual mengenai perlindungan hukum dan pelestarian terhadap 

budaya tradisional upacara adat Ngasa.  

2. Kegunaan praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi banyak pihak terkait peran Pemerintah Daerah 

Kabupaten Brebes dalam memberikan perlindungan hukum dan 

pelestarian terhadap kebudayaan tradisional upacara adat Ngasa dan 

dapat mengetahui sejauhmana penulis dapat menerapkan ilmu yang 

dimilikinya. Dan juga sebagai sumber referensi bagi penelitian 

selanjutnya dengan tema yang sama mengenai perlindungan upacara 

adat di suatu daerah.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi penulis dalam melakukan 

penelitian, selain itu juga untuk menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat. 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh:  

1) Judul “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Untuk 

Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta”, skripsi yang disusun oleh Gari Ichsan Putro, 

1111048000053, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015. Di Pembahasannya membahas 

mengenai perlindungan hukum ekspresi budaya tardisional dalam 

kepentingan komersial. Di dalam pembahasannya menerangkan bagaimana 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai perlindungan 

kepentingan komersial dari ekspresi budaya tradisional yang ada di 

Indonesia, ekspresi budaya tradisional yang dimaksud adalah secara umum, 

tidak menyebutkan contoh atau bentuk ekspresi budaya tradisional secara 

spesifik. Dijelaskan juga mengenai kegiatan komersialisasi ekspresi budaya 

tardisional oleh pihak lain atau asing yang menimbulkan kerugian bagi 

negara maupun masyarakat pengemban. Selain itu, dijelaskan mengenai 

adanya opsi pembagian keuntungan atau benefit sharing yang diberikan 

kepada masyarakat pengemban dari pihak-pihak luar yang ingin melakukan 
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kegiatan eksploitasi maupun komersialisasi ekspresi budaya tradisional. 

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki perbedaan yakni 

pada objek perlindungannya yaitu upacara adat Ngasa. Penulis akan 

membahas bagaimana perlindungan dan pelestarian upacara adat Ngasa 

sebagai ekspresi budaya tradisional dari Kampung Budaya Jalawastu, 

Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di 

mana nantinya akan banyak mengulas mengenai langkah-langkan 

perlindungan maupun pelestarian upacara adat Ngasa sebagai ekspresi 

budaya tradisional.  

2) Judul “Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional” Disertasi 

yang disusun oleh Zulkifli, P0400312401, Sekolah Pascasarjana Universitas 

Hasanuddin Makassar tahun 2018. Dalam pembahasan mengenai hasil 

penelitian menyatakan bahwa kurangnya penghargaan atas ekspresi budaya 

tradisional, sehingga upaya perlindungan juga kurang efektif. Selain itu 

kegiatan inventarisasi jga tidak berjalan baik sehingga kurangnya data 

mengenai budaya yang ada di suatu daerah maupun nasional, dan 

mengakibatkan penyelsaian sengketa baru dilakukan pada tahapan 

diplomasi. Sedangkan penulis dalam penulisan skripsi lebih menitikberatkan 

pada upaya perlindungan dan pelestarian upacara adat Ngasa sebagai 

ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014. 
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No.  Judul/Nama 

Peneliti  

Persamaan  Perbedaan  Kebaruan  

1. 

 

  

Perlindungan 

Hukum Ekspresi 

Budaya 

Tradisional 

Untuk 

Kepentingan 

Komersial 

Berdasarkan 

Undang-Undang 

Nomor 28 

Tahun 2014 

Tentang Hak 

Cipta, Skripsi 

yang disusun 

oleh Gari Ichsan 

 Putro, 

1111048000053, 

Fakultas Syariah 

Dan Hukum 

Universitas 

Islam Negeri 

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta.  

Sama-sama 

membahas 

mengenai 

perlindungan 

ekspresi 

budaya 

tradisional 

berdasarkan 

Undang- 

Undang 

Nomor 28 

Tahun 2014 

tentang Hak 

Cipta.  

Dalam pembahasannya  

skripsi dari Gari 

Ichsan Putro ini lebih 

membahas mengenai 

analisis perlindungan 

hukum ekspresi 

budaya tradisional 

untuk kepentingan 

komersial, juga 

membahas mengenai 

tinjauan umum hak 

kekayaan intelektual 

dan ekspresi budaya 

tradisional.  

Dalam  skripsi 

saya ini akan 

membahas 

mengenai 

langkah 

perlindungan 

dan pelestarian 

upacara adat 

Ngasa  sebagai 

ekspresi budaya 

tradisional dari  

Kampung 

Budaya 

Jalawastu, 

Kabupaten 

Brebes 

berdasarkan 

UndangUndang 

Nomor 28 

Tahun 2014.  

2.  Perlindungan 

Hukum Atas 

Ekspresi  Budaya 

Tradisional, 

Disertasi yang 

disusun oleh 

Zulkifli, 

P0400312401, 

Sekolah 

Pascasarjana 

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar Tahun 
2018. 

Sama-sama 

membahas 

mengenai 

perlindungan 

ekspresi 

budaya 

tradisional 

berdasarkan 

Undang-

Undang 

Nomor 28 

Tahun 2014 

tentang Hak  

Cipta.  

Dalam pembahasan 

menjelaskankurangnya 

penghargaan atas 

ekspresi budaya  

tradisional, sehingga 

upaya perlindungan  

 juga  kurang efektif. 

Selain itu kegiatan 

inventarisasi juga tidak 

berjalan baik sehingga 

kurangnya data 

mengenai budaya yang 

ada di suatu daerah 

maupun nasional, dan 

mengakibatkan 

penyelesaian sengketa 

baru dilakukan pada 
tahapan diplomasi. 

Dalam 

penulisan 

skripsi ini lebih 

menitikberatkan  

pada upaya 

perlindungan 

dan pelestarian 

upacara adat 

Ngasa sebagai 

ekspresi budaya 

tradisional 

berdasarkan 

Undang-

Undang Nomor 
28 Tahun 2014. 

 

Tabel 1. Penelitian terdahulu   
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2.2. Landasan Teori  

2.2.1. Teori Kepemilikan Kekayaan Intelektual  

Berbicara mengenai kepemilikan kekayaan intelektual maka secara umum 

dapat disimpulkan memiliki prinsip yakni siapapun yang menghasilkan suatu karya 

cipta maka akan mendapatkan “kepemilikan” secara alami. Munculnya KI sebagai 

bagian dari privat rights, mendapat pengaruh yang cukup besar dari John Locke dan 

Hegel, yang merupakan tokoh filsuf hukum alam yang cukup terkenal. John Locke 

yang dikenal pemikirannya dalam negara yang menganut Common Law System, 

mengajarkan tentang konsep kepemilikan yang sangat berkaitan erat dengan Hak 

Asasi Manusia melalui pernyataanya “life, liberty, dan property”. John Locke 

berpendapat bahwa kepemilikan seseorang terhadap suatu benda yang dihasilkan 

dari intelektual mereka sendiri sudah ada secara alamiah sejak manusia itu lahir. 

Tulisan singkatnya tentang kekayaan yang terdapat pada Bab V, Buku II dari 

Two Treatises of Government, Locke menyatakan dasar-dasar hak kekayaan 

intelektual sebagai berikut:  

1) Tuhan telah memberikan dunia kepada manusia bersama-sama untuk 

dimiliki bersama;  

2) Setiap orang memiliki kekayaannya sendiri;  

3) Hasil kerja seseorang menjadi hak milik orang itu; dan  

4) Ketika seseorang bekerja bersama-sama dan hasilnya menjadi miliknya.  

Analisis yang dikemukakan John Locke mengenai property dimulai dengan 

eksistensi dari commons atau milik umum dan hal ini merupakan pemberian dari 

Tuhan ketika alam ini diciptakan (Susanti, 2017:26).   

Selain itu terdapat pendapat lain yakni sebagaimana yang diutarakan oleh  
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G.W.F. Hegel yang menulis tentang “property” di dalam bukunya Philosophy of 

Rights, dalam buku tersebut menggambarkan perubahan pada masa transisi yakni 

personality to morality, morality to ethical life, family to civil society, civil society 

to state yang semuanya menurut Hegel dianggap suatu konsep. Konsep yang 

dikemukakan Hegel memiliki inti sebagai eksistensi dari kepribadian (the existence 

of personality). Menurut Hegel, property adalah pengejewantahan dari personalitas. 

Pengejewantahan tersebut dimulai dengan mengambil sesuatu yang bukan dalam 

kepemilikan orang lain, atau yang dalam istilah Locke, mengambil dari commons.  

Bagi Hegel, property menghadirkan awal perjalanan bagi kehendak individu 

dalam lingkungan sosial. Kekayaan Intelektual, seperti bentuk-bentuk lain 

kekayaan, memiliki peran untuk memainkan dalam perkembangan person 

individual. Hegel juga menggagas perihal peran negara dalam Hak Kekayaan 

Intelektual, menurutnya negara merepresentasikan bentuk tertinggi dari kebebasan 

yang bisa diperoleh individu. Sudah seharusnya individu memandang bahwa 

pembat asan dalam bentuk kewajiban sebagai bentuk kebebasan objektif. Sehingga 

diharapkan dapat terwujud suatu kehendak bebas subjektif dan personalitas dalam 

negara (Susanti, 2017:31).  

Implementasinya, privat property maupun common property keduanya 

dibatasi suatu aturan dan saling melengkapi. Keberadaan hak asasi dianggap 

melekat dengan eksistensi manusia sebagai individu. Hal tersebut mengakibatkan 

internasionalisasi Hak Asasi Manusia menimbulkan eksistensi hak komunal atau 

hak kolektif yang melekat pada eksistensi kelompok dan masyarakat. Hubungannya 

dalam kepemilikan kekayaan intelektual, khususnya mengenai hak komunal, sudah 

seharusnya negara dapat hadir sebagai wujud perlindungan terhadap Kekayaan 
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Intelektual yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dimana Kekayaan Intelektual 

tersebut tumbuh.  

Kaitannya dengan perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya 

perlindungan Hak Cipta ekspresi budaya tradisional terletak pada Kekayaan 

Intelektual yang dimiliki oleh masyarakat komunal atas suatu ekspresi budaya 

tradisional merupakan sebuah hak yang melekat secara alamiah dan dimiliki oleh 

masyarakat pengemban, hak tersebut muncul secara otomatis ketika budaya 

tersebut lahir dan berkembang di masyarakat pengemban. Oleh karenanya 

perlindungan Kekayaan Intelektual diperlukan untuk melindungi ekspresi budaya 

tradisional di suatu masyarakat komunal supaya tetap terjaga kelestariannya.  

  

2.2.2. Teori Utilitarian  

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi 

terhadap Natural Right Theory. Menurut Bentham, Natural RightTheory merupakan 

“simple nonsense”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa natural 

right memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. 

Menurut utilitariantheory, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya 

membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan 

masyarakat (Haryono dan Agus Satono, Jurnal Ilmiah CIVIS, VI, Juli 2017:54). 

Tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar 

bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Jadi secara konsep, teori utilitas tersebut 

meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.  

Supaya dapat mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka 

perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: 1). to provide substitance (untuk 
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memberi nafkah hidup); 2). to provide abundance (untuk memberi makanan 

berlimpah); 3). to provide security (untuk memberikan perlindungan); dan 4). To 

attain equity (untuk memberikan persamaan). Undang-undang yang baik adalah 

undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar 

masyarakat. Bentham juga berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum 

semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan 

mayoritas rakyat (https://businesslaw.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-

dantujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia, diakses pada 19 Januari 

2020 pukul 15.00 WIB).  

  Kaitannya  dengan  perlindungan  Kekayaan  Intelektual,  khususnya  

perlindungan Hak Cipta ekspresi budaya tradisional terletak pada keyakinan bahwa 

hukum sepatutnya dibuat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum 

bukan hanya untuk kepastian hukum dan keadilan, melainkan juga harus 

memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Salah satu contoh kemanfaatan dalam 

perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah adanya pengakuan serta 

perlindungan baik secara moral maupun materiil terhadap setiap hal yang terkait 

dengan ekspresi budaya tradisional, seperti tarian, musik, pakaian, upacara, dan lain 

sebagainya, sehingga masyarakat adat khususnya merasa bahwa kebudayaan yang 

dimilikinya diakui dan dilindungi oleh negara.  

  

2.3 Landasan Konseptual  

2.3.1 Perlindungan Kekayaan Intelektual 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi 

Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 
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masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun (Asri, Journal of Intellectual Property, 1, 2018:16).  

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada awalnya merupakan bentuk 

perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negaranya, 

dan oleh karena itu maka Hak Kekayaan Intelektual bersifat teritorial kenegaraan. 

Untuk menampung keinginan setiap negara di dunia terkait perlindungan kekayaan 

intelektual maka didirikanlah World Intellectual Property Organization (WIPO). 

Sejak tahun 1979 Indonesia sudah menjadi anggota dari WIPO (World Intellectual 

Property Organization) diawali dengan disahkan dan diundangkannya Keputusan 

Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World 

Intellectual Property Organization sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 

1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial 

Property and Convention Establishing the World Intellectual Property 

Organization.  

Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan 

menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta. Secara substantif, 

pengertian KI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir 

karena kemampuan intelektual manusia. 
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2.3.2 Pelestarian Upacara Adat Ngasa 

Upacara adat merupakan salah satu hal yang terkait dengan budaya suatu 

masyarakat, dikarenakan setiap masyarakat khususnya masyarakat adat pastilah 

memiliki suatu perayaan adat yang juga dapat dikatakan sebagai upacara adat. 

Menurut Koentjaningrat, upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian atau 

tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang 

berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam 

masyarakat bersangkutan. (Koentjaningrat, 2009:140). Jadi apabila dilihat dari 

pengertian yang telah disebutkan, upacara adat dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat dan dilakukan secara turun 

temurun yang sudah diatur berdasarkan hukum adat setempat dan 

merepresentasikan suatu sosio budaya masyarakat bersangkutan. Dalam penjelasan 

selanjutnya, Kontjaningrat juga menjelaskan bahwa upacara adat terdiri dari 4 

(empat) unsur, diantaranya yaitu (Koentjaningrat, 2009:241):  

1) Tempat berlangsungnya acara  

Berkaitan dengan tempat, biasanya tempat yang digunakan dalam upacara 

adat merupakan suatu tempat yang sakral oleh masyarakat setempat dan 

tidak semua orang dibolehkan memasuki tempat tersebut.  

2) Waktu pelaksanaan  

Upacara adat biasanya dilaksanakan pada satu waktu tertentu yang menurut 

masyarakat setempat merupakan waktu yang istimewa dan sakral dan 

biasanya menggunakan hitungan kalender masyarakat adat bersangkutan.  
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3) Benda atau alat upacara  

Benda atau alat yang digunakan dalam upacara adat biasanya berupa benda 

pusaka dan sesaji yang harus ada dalam pelaksanaan upacara adat.  

4) Orang yang terlibat  

Orang yang terlibat maksudnya adalah pemimpin jalannya upacara adat dan 

orang lain yang membantu jalannya upacara adat, yang biasanya merupakan 

tetua adat setempat dan/atau orang yang dianggap paling mengerti mengenai 

jalannya upacara adat tersebut.  

 

Begitupun dengan upacara adat Ngasa yang merupakan tradisi bagi 

masyarakat Jalawastu. Tradisi yang diambil dari bahasa latin traditio yang berarti 

kebiasaan, adalah suatu hal yang telah dilaksanakan secara turun temurun oleh suatu 

lingkungan masyarakat, dimana hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diajarkan 

dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tertulis (Nasution, dkk, 2017:16). 

Upacara adat Ngasa memanglah belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas, 

hal itu dikarenakan fakta bahwa upacara adat tersebut baru dipublikasikan sekitar 

tahun 2012, dimana sebelumnya pelaksanaan upacara adat tersebut dilaksanakan 

secara tertutup. Mulanya hanya masyarakat Desa Ciseuruh Kecamatan 

Ketanggungan yang mengetahui adanya upacara adat Ngasa tersebut. Upacara adat  

Ngasa merupakan semacam upacara sedekah gunung yang dilakukan pada hari 

Selasa Kliwon Mangsa Kasanga dalam penanggalan Jawa (Wijanarto, Aceh 

Anthropological Journal, 2, Oktober 2018:47). Menurut bahasanya, Ngasa berarti 

doa atau wujud rasa syukur atas segala karunia yang diberikan Tuhan. Permohonan 
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doa tersebut bertujuan untuk seluruh manusia agar mendapat keberkahan, 

kemuliaan, kejayaan, dan sejahtera lahir batin. 

Upacara adat Ngasa sebagai sebuah tradisi upacara adat tradisional tentulah 

dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional. Hal tersebut didasarkan 

pada beberapa unsur-unsur dari dari penjelasan ekspresi budaya tradisional itu 

sendiri, seperti tradisi, nilai hidup masyarakat komunal, dan turun temurun 

dilakukan. Sebagaimana definisi dari ekspresi budaya tradisional yakni cara hidup 

suatu masyarakat, yang mengajarkan mengenai tradisi, kearifan, nilai-nilai hidup, 

pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan secara turun temurun kepada 

anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur 

akan membentuk norma sosial dan tata hidup suatu lingkungan masyarakat, 

khususnya masyarakat adat (https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-

utama/perlindunganekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat, diakses pada 22 

Desember 2019 pukul 14.21 WIB). 

Ekspresi budaya tradisional sebagai bentuk pengekspresian suatu budaya 

pastilah menyimpan banyak potensi yang bermanfaat bagi masyarakat 

pengembannya, oleh karenanya penting untuk terus melestarikan ekspresi budaya 

tradisional. Melestarikan ekspresi budaya tradisional sendiri memiliki artian bahwa 

upaya untuk memelihara suatu ekspresi budaya tradisional untuk jangka waktu yang 

lama.   

Menurut Jacobus Ranjabar dalam bukunya yang berjudul Sistem Sosial 

Budaya Indonesia (2006:115), menjelaskan bahwa pelestarian merupakan kegiatan 

atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan 
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tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat 

dinamis, luwes, dan selektif (Ranjabar 2006: 115).   

Sedangkan pelestarian ekspresi budaya tradisional adalah upaya untuk 

mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan 

perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 

yang selalu berubah dan berkembang (Ranjabar, 2006:114). Berdasarkan hal 

tersebut, pelestarian ekspresi budaya tradisional merupakan upaya untuk 

mempertahankan ekspresi budaya tradisional supaya tetap sebagaimana adanya. 

Salah satu tujuan diadakannya pelestarian ekspresi budaya tradisional adalah 

untuk melakukan revitalisasi budaya. Mengenai revitalisasi budaya tersebut, 

dijelaskan oleh Prof. A.Chaedar Alwasilah yang menyatakan adanya tiga langkah 

revitalisasi budaya, yakni: 1). pemahaman untuk menimbulkan kesadaran; 2). 

perencanaan secara kolektif; dan 3). pembangkitan kreatifitas kebudayaan. 

Pelestarian terhadap ekspresi budaya tradisional adalah sebuah upaya yang memiliki 

dasar, dasar tersebut merupakan faktor-faktor yang mendukung pelestarian, baik dari 

dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, dalam sebuah proses ataupun tindakan 

pelestarian ekspresi budaya tradisional, dibutuhkan strategi yang didasarkan pada 

kebutuhan dan kondisi masing-masing dari ekspresi budaya tradisional tersebut 

(Ranjabar, 2006:118).  

Begitu pula dengan upaya pelestarian terhadap upacara adat Ngasa yang 

berarti sebuah usaha untuk terus mempertahankan upacara adat Ngasa sebagaimana 

mestinya. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan 

keberadaan atau eksistensi upacara adat Ngasa di lingkungan masyarakat Jalawastu 

dan juga menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat Ngasa. 
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2.3.3 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual  

2.3.3.1 Pengertian Kekayaan Intelektual  

Konsepsi mengenai KI merupakan suatu hal yang terbilang baru di sistem 

hukum Indonesia. Dalam kehidupan sosial, pengakuan terhadap kekayaan 

intelektual sebenarnya sudah ada, namun pengakuan tersebut hanya sebatas 

pengakuan secara moral dan etika. Kehidupan masyarakat yang terbilang komunal 

menjadikan hak-hak individu harus kalah dengan kepentingan bersama, meskipun 

begitu hak individu tetap dihormati, meskipun tanpa adanya aturan atau norma yang  

tertulis.  

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis 

hasil dari kreativitas intelektual. Jadi, KI merupakan hak yang lahir karena hasil 

kemampuan atau karya cipta manusia. KI juga merupakan hak privat, yakni hak 

yang hanya dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum secara eksklusif 

(Nurachmad, 2012:16).   

Awalnya Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah 

Intellectual Property Rights. Selain itu juga dikenal dengan istilah “intangible 

property”, “creative property” dan “incorporeal property”. Kemudian Intelectual 

Property Right diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi 2 (dua) macam 

istilah hukum, yakni : Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. 

Perbedaan penerjemahan kata property tersebut dikarenakan dapat diartikan 

menjadi kekayaan dan juga milik. Hal tersebut juga terkait dengan apabila berbicara 

mengenai kekayaan selalu berkaitan dengan milik, begitupun sebaliknya (Wiradirjo 

dan Munzil, 2018:29)  
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Selain itu juga terdapat defenisi yang bersifat lebih umum, yang 

dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart dimana keduanya 

mendefinisikan KI sebagai “Sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk 

melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”. Defenisi mengenai 

KI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh United NationsConference On  

Trade And Development (UNCTAD) dan International Centre for Trade and 

Sustainable Development (ICTSD) (Utomo, 2010:9). Menurut kedua lembaga 

tersebut KI merupakan hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh 

hukum.  

Dari uraian yang telah disebutkan diatas, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil 

kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada 

khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna 

dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk 

nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu 

pengetahuan, maupun seni dan sastra. Di bidang teknologi, karya intelektual dapat 

berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya lain hasil 

pengalihwujudan. Lalu di bidang ilmu pengetahuan, karya intelektual dapat berupa 

buku, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, 

pidato, ceramah, kuliah, hasil karya tulis ilmiah, dan hasil karya lain yang berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk bidang seni dan sastra, karya 

intelektual dapat berupa lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama 

musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk 
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seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, 

dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, dan karya lain yang sejenis.  

  

2.3.3.2. Pengaturan Kekayaan Intelektual  

2.3.3.2.1 Pengaturan Internasional   

Berikut ini berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang  

Hak Kekayaan Intelektual (Munandar dan Sitanggang, 2008:33):  

1. Convention Establishing The World Intellectual Property Organization 

(WIPO) diadakan di Stockholm tahun 1967, yang kemudian diratifikasi 

Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang telah 

dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.  

2. Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights (Paris 

Convention) di bidang hak milik perindustrian ditandatangani di Paris pada 

tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini diratifikasi dengan Keputusan 

Presiden Nomor 15 Tahun 1997, membahas mengenai perlindungan 

terhadap industrial property untuk membantu rakyat satu negara 

mendapatkan perlindungan di negara-negara lain untuk kreasi intelektual 

mereka dalam bentuk hak kekayaan industri, dikenal sebagai:   

a) Penemuan (paten)   

b) Merek dagang   

c) Desain industri   

3. Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Berne  

Convention) di bidang Hak Cipta, ditandatangani di Berne, 9 September  

1986. Indonesia meratifikasi dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 18  
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Tahun 1997. Konvensi Bern mewajibkan penandatangan mengakui Hak 

Cipta dari karya-karya penulis dari negara-negara penandatangan lain.   

4. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPs) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini 

membahas perdagangan barang palsu untuk :   

a) Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari 

produk-produk yang diperdagangkan;   

b) Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang 

tidak menghambat kegiatan perdagangan;   

c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan 

terhadap hak atas kekayaan intelektual;   

d) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama 

Internasional.  

5. Agreement Establishing World Trade Organization (WTO) yang 

diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. World Trade 

Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-

satunya badan internasional. 

6. Trademark Law Treaty, mengatur perlindungan terhadap Merek, disahkan 

di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas 

perjanjian dari praktek merek dagang untuk menyelaraskan yang mencakup 

antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek 

dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang 

sama.   
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7. Patent Cooperation Treaty (PCT), yaitu perjanjian kerjasama di bidang 

Paten. Indonesia meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 

Tahun 1997. Perjanjian ini membahas mengenai para negara pihak :   

a) Ingin memberi kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi;  

b) Penyempurnaan perlindungan hukum terhadap penemuan;   

c) Penyederhanaan dan membuat lebih ekonomis dalam memperoleh 

perlindungan penemuan;   

d) Mempermudah dan mempercepat akses oleh masyarakat dengan 

informasi teknis yang terkandung dalam dokumen yang menjelaskan 

penemuan baru.  

8. Madrid Protocol, perjanjian ini berawal dari Madrid Agreement yang 

ditandatangani pada tanggal 14 April 1891 dan telah direvisi sebanyak enam 

kai dari tahun 1900 sampai 1967 untuk menambah jumlah anggota. 

Berdasarkan perjanjian tersebut maka International Application hanya 

dapat didasarkan pada merek nasional yang telah terdaftar. Berdasarkan 

Madrid Agreement, maka dibuatlah Madrid Protocol. Protocol tersebut 

berlaku sejak 1 April 1996 dengan adanya inovasi-inovasi yang diperluas 

dari sistem Madrid dengan tujuan untuk memperluas cakupan geografis dari 

pendaftaran merek atau melakukan harmonisasi sistem pendaftaran merek.  
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2.3.3.2.2. Pengaturan Nasional   

Pengaturan nasional mengenai Kekayaan Intelektual mengalami beberapa 

perkembangan dan perubahan, berikut ini merupakan pengaturan nasional tentang 

Kekayaan Inelektual yang sudah mengalami perkembangan dan perubahan, yakni:  

1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas  

Tanaman;   

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;   

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;   

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit  

Terpadu;   

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;   

6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;   

7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  

Geografis.   

 

2.3.3.3 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual  

Secara umum, Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) bagian,  

yaitu:   

2.3.3.3.1. Hak Cipta (copyright)   

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  

tentang Hak Cipta:   

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis rinsip 

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 
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mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan”   

2.3.3.3.2. Hak Milik Perindustrian   

Hak milik perindustrian terdiri dari:   

1) Paten (Patent)   

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Paten: “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu 

melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak 

lain untuk melaksanakannya.”   

2) Merek (Trademark)   

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis:   

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, 

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi 

dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau 

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi 

oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau  

jasa.”  

3) Desain Industri (Industrial Design)   

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri: “Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, 

konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau berbentuk tiga dimensi atau dua 

dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga 
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dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, 

barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.”   

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu   

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 

tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:   

“Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, 

yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu 

dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya 

saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi 

konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik”   

5) Perlindungan Varietas Tanaman   

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Perlindungan Varietas Tanaman:   

“Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah 

suatu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili 

oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan 

Varietas Tanaman, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia 

tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman”   

6) Rahasia Dagang   

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang: “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh 

umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena 

berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia 

Dagang”.  



31 

 

 

 

2.3.3.4 Prinsip Kekayaan Intelektual  

Pada hakikatnya, mempelajari hukum tidak dapat dipisahkan dengan 

asasasas yang menjadi landasan berdirinya suatu hukum. Asas hukum bukan 

peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui 

asas-asas hukum yang ada didalamnya (Rahardjo, 2006:47). Dalam sistem Hak 

Kekayaan Intelektual dikenal prinsip untuk menyeimbangkan antara kepentingan 

individu dan kepentingan masyarakat, yaitu (Wiradirja dan Monzil, 2018:51-52):   

a. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)   

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari 

kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan seperti adanya rasa aman 

karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya, hukum melindungi pencipta 

dengan hak untuk bertindak atas kepentingan tersebut yang tidak terbatas di dalam 

negeri pencipta, melainkan juga di luar batas negaranya.    

b. Prinsip Ekonomi (The Economic Arguement)   

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif 

suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum 

dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang 

kehidupan manusia. Maksudnya ialah kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis 

manusia menjadikanhak itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di 

dalam masyarakat.   

c. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Arguement)   

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat 

besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, 
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selain itu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat,bangsa, dan negara. Hal 

itu diharapkan mendorong semangat untuk melahirkan ciptaan baru.   

d. Prinsip Sosial (The Social Arguement)   

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri 

sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan 

manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan 

manusia lain, terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan.  

  

2.3.4 Tinjauan Tentang Hak Cipta  

2.3.4.1. Pengaturan Dan Pengertian Hak Cipta  

Peraturan perundang-undangan yang berisi aturan tentang hak cipta saat ini 

adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya 

disebut UUHC. Undang-Undang ini merupakan hasil perubahan dari 

UndangUndang nomor 19 Tahun 2002, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 merupakan hasil perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, 

sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan atas 

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1987. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1987 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang 

Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menggantikan Undang-Undang 

Hak Cipta Tahun 1912, yaitu Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Pemerintah 

Kolonial Belanda yang pada masa penjajahan Jepang dinyatakan masih tetap 

berlaku.  

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Istilah Hak 
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Cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut common law yaitu copyright, 

di Perancis dikenal droit d’aueteur sedangkan di Jerman dikenal urheberecht. Di 

Inggris, penggunaan istilah copyright dikembangkan untuk melindungi penerbit, 

bukan untuk melindungi si pencipta, dengan perkembangan hukum dan teknologi 

perlindungan juga diberikan kepada pencipta, dan cakupan hak cipta diperluas, 

tidak hanya buku, tetapi karya cipta lainnya seperti karya seni, sastra, dan ilmu 

pengetahuan.  

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tepatnya 

Pasal 1 Angka (1), Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Hak Cipta merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual 

yang berbeda dengan lainnya, seperti dengan paten yang memberikan hak monopoli 

bagi inventor untuk mengelola hasil invensinya. Perbedaanya dengan Hak Cipta 

yakni tidak adanya hak monopoli, melainkan upaya pencegahan supaya tidak ada 

orang lain yang melakukannya. Pemahaman secara luas dapat dikatakan bahwa Hak 

Cipta merupakan hak atas karya-karya intelektual yang mencakup: pengetahuan, 

seni, dan sastra, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, 

waktu, biaya dan pikiran.  

Adanya pengorbanan tersebut melahirkan Hak Cipta tersebut memiliki nilai 

ekonomi. (Riswandi, dan Syamsudin, 2004:31)  Konsep Hak Cipta yang merupakan 

bagian dari hak kekayaan intelektual inilah yang diadopsi dalam Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Rights yang selanjutnya disingkat dengan TRIPs. 

Secara substansial TRIPs memuat aturan yang bersumber pada pandangan atau 
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konsep masyarakat barat yang individualistik dan kapitalistik. Keberadaan Hak 

Kekayaan Intelektual termasuk hak cipta, dalam TRIPs memegang peranan penting 

sebagai alat bagi negara maju untuk berperan dalam perdagangan bebas. Perjanjian 

TRIPs adalah perjanjian yang merupakan bagian dari Perjanjian WTO yang 

ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mengharuskan semua anggota 

untuk membuat aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual di negara masing-masing. 

Salah satu Kekayaan Intelektual tersebut adalah Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak 

eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 

setelah sebuah karya dimanifestasikan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 

pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hak Cipta diatur secara 

khusus dalam Konvensi Berne. (Kusumaningtyas dan Hidayat, International 

Journal Of Business, Economics And Law, 18, April 2019:35)  

Selanjutnya, mengenai Hak Cipta sendiri merupakan suatu hak yang bersifat 

eksklusif, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif yakni terdiri 

dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi sendiri meliputi hak untuk 

mengumumkan (performing rights) dan hak untuk memperbanyak (mechanical 

rights). Adapun untuk hak moral juga meliputi hak pencipta untuk mencantumkan 

namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah 

ciptaannya, termasuk judul maupun anak judul ciptaan.(Soelistyo, 2011:47)  

Dalam upaya untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta atas suatu 

kekayaan intelektual melakukan upaya pendaftaran kepada Ditjen KI merupakan 

salah satu langkah yang dapat ditempuh karena untuk menghindari konflik dimasa 

mendatang. Hal tersebut juga berkaitan dengan penggunaan stelsel deklaratif dalam 
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pendaftaran hak cipta. Stelsel deklaratif memiliki arti bahwa perlindungan hukum 

mulai berlaku sejak suatu karya pertama kali diumumkan.  

  

2.3.4.2 Prinsip Hak Cipta  

Hak Cipta merupakan sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang 

berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, maka Hak Cipta memiliki beberapa sifat atau prinsip 

yaitu (Soelistyo, 2011:50-51) :   

a) Hak Cipta adalah hak eksklusif   

Hak Cipta adalah hak eksklusif, sesuai pada Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1, karena hak eksklusif 

merupakan hak cipta yang hanya diberikan kepada penciptanya dan orang 

lain tidak dapat menggunakan hak tersebut dengan berbagai macam alasan 

tanpa seizin penciptanya, atau orang yang menerima hak atas pemegang hak.    

b) Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum   

Secara umum, Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif yang 

istimewa dan masyarakat umum juga dapat memanfaatkan ciptaan tersebut. 

Sehingga hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi 

kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga menimbulkan 

keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan 

masyarakat umum. Kepentingan masyarakat umum tersebut seperti halnya 

pendidikan, ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian serta pengembangan.  
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c) Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan   

Hak cipta juga memiliki sifat dapat dialihkan atau beralih seperti 

halnya benda yang bergerak, dan hak cipta memiliki dua cara untuk 

mengalihkan atau beralih dengan cara :   

a. Transfer, pengalihan hak cipta berupa pelepasan kepada orang lain 

dengan cara pewarisan, hibab, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab 

lain yang dibenarkan oleh undang-undang.   

b. Assigment, pengalihan hak cipta dari satu pihak kepada pihak lain 

berupa pemberian izin persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta 

dalam jangka waktu tertentu atau disebut dengan perjanjian lisensi.    

d) Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (divisibility)   

Berdasarkan pada pelaksanaan hak cipta dan norma “Principle of 

Specification” maka dibatasi oleh waktu (lama produksi suatu barang sekian 

tahun), jumlah (jumlah barang sekian unit dalam satu tahun), dan Geografis 

(pada sampul yang bertulisan “For Sale in Indonesia Only” atau slogan 

“Semarang Sekarang”.  

Selain itu menurut Rindia Fanny Kusumaningtyas (2019:55-56), Hak Cipta 

memiliki prinsip-prinsip perlindungan, yakni sebagai berikut:  

1) Yang melindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, 

perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui 

proses konkritisasi dan aslimenunjukan identitas pencipta;  

2) Hak cipta timbul dengan sendirinya. Artinya, hak cipta diberi perlindungan 

sejak kali pertama dipublikasikan. Hal ini sejalan dengan stelsel yang 

digunakan dalam hak cipta, yakni deklaratif;  
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3) Hak cipta tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta;  

4) Hak cipta sebagai suatu acuan ciptaan merupakan hak yang diakui hukum 

yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan;  

5) Hak cipta bukanlah hak yang absolut (mutlak), melainkan hak eksklusif. 

Artinya, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin 

penciptanya;  

Meskipun pendaftaran bukanlah keharusan, namun untuk kepentingan 

pembuktian kalau terjadi sengketa dikemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan 

ke Ditjen KI. Hal itu terkait dengan stelsel deklaratif yang mengandung makna 

bahwa perlindungan hukum mulai berlaku sejak pertama kali diumumkan.  

  

2.3.4.3 Ruang Lingkup Hak Cipta  

Hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam 

bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, 

dan sastra.   

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah 

memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan 

oleh Hak Cipta sebagai berikut :  

1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, 

seni, dan sastra, terdiri atas:  

a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya;  

b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;  
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c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;  

d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;  

e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;  

f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;  

g) karya seni terapan;  

h) karya arsitektur;  

i) peta;  

j) karya seni batik atau seni motif lain;  

k) karya fotografi;  

l) Potret;  

m) karya sinematografi;  

n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;  

o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional;  

p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan Program Komputer maupun media lainnya;  

q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli;  

r) permainan video; dan  

s) program Komputer.  
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2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai 

Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.  

3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk 

pelindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan 

Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang 

memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.  

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan 

pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam 

Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:   

a) perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan 

"typholographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk 

penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi 

warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan 

menampilkan wujud yang khas;   

b) alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi 

yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu 

pengetahuan lain;   

c) lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya 

cipta yang bersifat utuh;   

d) gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur 

warna dan bentuk huruf indah.   
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e) kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya 

dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau 

media karya;  

f) karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan 

seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi 

kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament 

pada suatu produk;  

g) karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, 

gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau 

maket bangunan;  

h) peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang 

berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada 

suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun 

non digital;  

i) karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa 

kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai 

nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi 

warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa 

Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun 

ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, 

inovatif, dan terus dikembangkan;  

j) karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan 

kamera;  
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k) karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (moving 

images) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita 

yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat 

dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau 

media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop,layar 

lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu 

contoh bentuk audiovisual;  

l) bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi 

karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari 

pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.   

m) basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca 

oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan 

pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. 

Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak 

para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut.   

n) adaptasi adalah mengalih wujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain.  

o) Sebagai contoh dari buku menjadi film.   

p) karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi 

format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.  

Selain itu, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, juga 

dijelaskan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta, yang meliputi:  

1) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;  
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2) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data 

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau 

digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan  

3) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan 

masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan 

fungsional.  

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tepatnya pada  

Pasal 42, menjelaskan bahwa tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:  

1) hasil rapat terbuka lembaga negara;  

2) peraturan perundang-undangan;  

3) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;  

4) putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan  

5) kitab suci atau simbol keagamaan.  

  

2.3.4.4 Pendaftaran Hak Cipta  

Pendaftaran Hak Cipta sebagai Kekayaan Intelektual diatur dalam Bab X 

Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta, tepatnya diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 73.  

Berikut ini isi dari pasal-pasal tersebut:  

 

Pasal 66 

1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan 

Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta,  

Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada 

Menteri.  
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2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

elektronik dan/atau non elektronik dengan:  

a) menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau 

penggantinya;  

b) melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak  

Terkait; dan  

c) membayar biaya.  

Pasal 67 

3) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) 

diajukan oleh:  

a) beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu 

Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri  

keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau  

b) badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian 

badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.  

4) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon 

harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang  

terpilih.  

5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib 

dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar 

sebagai Kuasa. 
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Pasal 68 

1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan 

Pasal 67.  

2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 

mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan 

tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang 

tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual 

lainnya.  

3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak 

Permohonan.  

4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan 

dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 

diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.   

  

Pasal 69 

1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan 

dan mencatat dalam Daftar Umum Ciptaan.  

2) Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:  

a) nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik 

produk Hak Terkait;  

b) tanggal penerimaan surat Permohonan;  
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c) tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 66 dan Pasal 67; dan  

d) nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.  

3) Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.  

4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu 

Ciptaan atau produk Hak Terkait.  

Pasal 70 

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara 

tertulis kepada pemohon disertai alasan.  

Pasal 71 

1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar 

umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat 

diterbitkan petikan resmi.  

2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan dikenai biaya.  

Pasal 72 

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan 

bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari 

Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.  
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Pasal 73 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk 

Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Selanjutnya, dijelaskan juga mengenai hapusnya kekuatan hukum 

penciptaan ciptaan dan produk hak terkait, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 74 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang berbunyi:  

1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:  

a) permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai 

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;  

b) lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, 

Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;  

c) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; 

atau  

d) melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan 

dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang 

penghapusannya dilakukan oleh Menteri.  

2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum 

yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik 

Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya. 

Selain itu dijelaskan juga dalam Pasal 75 yang berbunyi: “Ketentuan lebih 

lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak 

Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan 

Pemerintah”.   
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2.3.4.5 Masa Berlakunya Hak Cipta   

Sebagaimana diketahui bahwa sejak ciptaan diwujudkan 

berakibatmunculnya Hak Cipta terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu 

Hak Cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan 

ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan melarang 

pihak lain untuk melipat gandakan dan/atau menggunakan secara komersial 

ciptaannya. Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada akhirnya.   

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu Hak Cipta adalah sebagai berikut:   

1. Masa Berlaku Hak Moral   

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang berisi: 

(1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf 

b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu; (2) Hak moral Pencipta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya 

jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan. Di mana dapat dijelaskan 

bahwa hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu apabila:   

a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 

sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;   

b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; dan   

c) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 

modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 

reputasinya.   

Selain itu, Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu 

hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal: a). mengubah ciptaannya 



48 

 

 

 

sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; b). mengubah judul dan anak judul 

ciptaan.   

  

2. Masa Berlaku Hak Ekonomi   

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan 

bahwa:   

1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:   

a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;   

b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;   

c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;   

d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;   

e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;   

f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;   

g) Karya arsitektur;   

h) Peta; dan   

i) Karya seni batik atau seni motif lain,  berlaku selama hidup pencipta 

dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta 

meninggal dunia.   

2) Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak 

cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir 

dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya.  
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3) Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh 

badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali 

dilakukan pengumuman.   

Selanjutnya dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

menyatakan bahwa:   

1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:   

a) Karya fotografi;   

b) Potret;  

c) Karya sinematografi;  

d) Permainan video;  

e) Program Komputer;   

f) Perwajahan karya tulis;  

g) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;   

h) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional;   

i) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan Program Komputer atau media lainnya;  

j) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 

pertama kali dilakukan pengumuman.   

2) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku 

selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan 

pengumuman.   
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Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional 

mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:   

a) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun 

puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa 

karya sastra ataupun narasi informatif;  

b) Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;  

c) Gerak, mencakup antara lain tarian;   

d) Teater, mencakup anatara 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.  

Hak atas ciptaannya ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan negara sebagai 

pemegang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui berlaku selama  

50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.  

  

2.3.5 Ekspresi Budaya Tradisional  

2.3.5.1 Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional  

  Hukum nasional yang berlaku saat ini sudah mengatur mengenai Ekspresi  

Budaya Tradisional (EBT) yakni pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa:  

 



51 

 

 

 

1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;  

2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya 

tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);  

3) Penggunaaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

pengembannya;  

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas 

ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.  

Terkait dengan pasal diatas, dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) 

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

"ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi 

sebagai berikut:  

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

puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa 

karya sastra ataupun narasi informatif;  

b) musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;  

c) gerak, mencakup antara lain, tarian;  

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.  
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2.3.5.2 Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional  

Sebagaimana telah diketahui, di Indonesia banyak sekali warisan nenek 

moyang yang mempunyai nilai tinggi yang merupakan karya inteketual yang 

memiliki potensi bagi bangsa Indonesia dan dapat memberikan nilai tambah bagi 

masyarakat maupun negara. Warisan budaya tradisional merupakan hasil budaya 

fisik (tangible) dan nilai budaya (intangible) dari masa lalu. Nilai budaya dari masa 

lalu (intangible heritage) inilah yang berasal dari budaya-budaya lokal yang ada di 

Nusantara, meliputi: tradisi, cerita rakyat dan legenda, bahasa ibu, sejarah lisan, 

kreativitas (tari, lagu, drama pertunjukan), kemampuan beradaptasi dan keunikan 

masyarakat setempat.  

Ekspresi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan expression yang berarti 

suatu tindakan mewujudkan perasaan. Expression sendiri juga berasal dari bahasa 

latin yakni expressionem, yang merupakan kata benda dari kata exprimere, yang 

berarti suatu tindakan atau penciptaan yang mengungkapkan perasaan (Nasution, 

2017:27)  

Sedangkan kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu 

buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. 

Jadi dengan demikian arti dari kebudayaan yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan 

akal. Selain itu, dalam bahasa Inggris kebudayaan dikenal dengan istilah culture 

yang berasal dari bahasa latin, colere yang berarti mengolah atau mengerjakan 

(Sujarwa, 1999:7). Budaya juga merupakan sesuatu yang berkaitan dengan 

kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung (Simatupang, 

2002:73).  
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Ekspresi budaya tradisional merupakan cara hidup suatu masyarakat, yang 

mengajarkan mengenai tradisi, kearifan, nilai-nilai hidup, pengetahuan komunal 

yang dikemas dan diturunkan secara turun temurun kepada anak cucu melalui 

hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur akan membentuk 

norma sosial dan tata hidup suatu lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat 

adat (https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-

utama/perlindunganekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat, diakses pada 22 

Desember 2019 pukul 14.21 WIB).  

Menurut Miranda Risang Ayu (2014:20), ekspresi budaya tradisional jika 

didasarkan pada Alternatif Kedua Dokumen WIPO Nomor WO/GA/40/7 Annex A, 

maka diartikan sebagai:  

“Segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun immaterial (tak 

benda), atau kombinasi keduanya, yang menunjukkan keberadaan suatu 

budaya dan Pengetahuan Tradisional yang bersifat turun-temurun, yang 

mencakup, tetapi tidak terbatas pada:  

a) Ekspresi fonetik atau verbal, misalnya cerita-cerita, babad, legenda, 

puisi, teka-teki dan bentuk narasi lainnya, kata, tanda, nama, symbol;  

b) Ekspresi suara atau musik, meliputi, lagu, ritme, musik instrumental, 

dan bunyi-bunyian yang merupakan ekspresi ritual;  

c) Ekspresi gerak atau tindakan, misalnya tari-tarian, permainan, upacara, 

ritual dan lain sebagainya;  

d) Ekspresi material (kebendaan), misalnya barang kesenian, kerajinan 

tangan, topeng, benda spiritual, dan tempat-tempat sakral.”  

https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
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Dalam hukum nasional juga dijelaskan mengenai pengertian dari ekspresi 

budaya tradisional, yakni pada penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan "ekspresi budaya 

tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: 

a). verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, 

dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra 

ataupun narasi informatif; b). musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau 

kombinasinya; c). gerak, mencakup antara lain, tarian; 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.  

  

2.3.5.3.  Lingkup Ekspresi Budaya Tradisional  

Lingkup ekspresi budaya tradisional berdasarkan Penjelasan Pasal 38 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan 

mengenai cakupan atau lingkup dari ekspresi budaya tradisional. Yang dimaksud 

dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk 

ekspresi sebagai berikut:  

a) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun 

puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa 

karya sastra ataupun narasi informatif. Misalnya Pantun khas Betawi (DKI  

Jakarta);  

b) Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya.  



55 

 

 

 

Misalnya Gambang Kromong yang berasal dari Betawi (DKI Jakarta);  

c) Gerak, mencakup antara lain tarian. Misalnya Tari Saman yang berasal dari  

Aceh;  

d) Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat. 

Misalnya seni Kecak yang berasal dari Bali;  

e) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun 3 dimensi yang terbuat 

dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bamboo, logam, batu, 

keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya. Misalnya Seni 

Patung dari Suku Asmat; dan  

f) Upacara adat. Misalnya upacara adat Melasti dari Bali.  

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman seni budaya yang 

sangat kaya. Keragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan 

merupakan potensi nasional yang harus dilindungi. Budaya memiliki keterikatan 

yang cukup erat dengan kehidupan masyarakat. Menurut St. Takdir Alisjahbana 

memahami bahwa budaya merupakan bentuk manifestasi dari cara berpikir yang 

luas. Menurutnya budaya merupakan suatu teknik atau pola perilaku manusia dalam 

berinteraksi dengan alam maupun dengan sesama manusia. (Simon, 2008:11). 

Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual 

yang harus dilindungi oleh undang- undang.  

Istilah EBT atau Ekspresi Budaya Tradisional dalam berbagai forum 

internasional yang diselenggarakan oleh WIPO telah seringkali digunakan, istilah 

tersebut ditujukan untuk memberikan garisan terhadap suatu karya budaya yang 

bersifat tradisional dan dimiliki oleh oleh suatu masyarakat tradisional sebagai 

karya intelektual yang berasal dari kebudayaan tradisional dan dimiliki oleh 
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kelompok masyarakat tradisional. Pemberian makna tersebut dapat menjadi acuan 

dalam menentukan suatu karya intelektual dari budaya tradisional dan 

mengkaitkannya dengan kelompok masyarakat sebagai pengemban. (Idriaty, 

2015:2). Alasan utama EBT merupakan suatu Kekayaan Intelektual adalah bahwa 

EBT merupakan suatu karya intelektual yang ada dan berkembang di tengah 

lingkungan masyarakat tradisional, dimana EBT merupakan bentuk karya hasil dari 

gagasan, ide, pemikiran masyarakat tradisional dan berkaitan dengan kultur 

masyarakat itu sendiri. Gagasan, ide, pemikiran tersebut lalu diwujudkan menjadi 

karya ekspresi budaya yang bercermin dari nilai-nilai sosial budaya yang 

berkembang dan menjadi suatu identitas sosial. Karya intelektual tradisional 

tersebut juga memiliki potensi yang besar sehingga dibutuhkan suatu aturan sebagai 

langkah perlindungan.  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, saat ini berlaku sebagai hukum 

positif yang mengatur mengenai Hak Cipta di Indonesia. Undang-undang tersebut 

mengatur mengenai permasalahan-permasalahan tentang Hak Cipta di Indonesia. 

Di dalamnya juga mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional.  

Pengaturan tentang ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur pada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal  

40. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu : “Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional 

dipegang oleh negara”. Oleh karena itu, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional, 

dipegang dan dikuasai oleh negara dan penggunaannya juga harus memperhatikan 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya dan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta pada 
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prinsipnya adalah bentuk pengakuan bahwa ciptaan-ciptaan lampau yang 

merupakan peninggalan nenek moyang, berikut ciptaan-ciptaan lain yang tanpa 

nama penciptanya (no name) yang selanjutnya ciptaan-ciptaan tersebut menjadi 

kategori public domain, karena jangka waktu perlindungan ciptaan tersebut telah 

berakhir.  
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2.4. Kerangka Berpikir  
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Upacara adat Ngasa merupakan sebuah upacara adat tradisional 

yang berasal dari Kampung Budaya Jalawastu, Kabupaten Brebes 

 

Upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional karena merupakan 

cara hidup masyarakat Jalawastu, yang mengajarkan mengenai tradisi, 

kearifan, nilai-nilai hidup, adanya pengetahuan komunal yang dikemas dan 

diturunkan secara turun temurun. 

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  Tentang Hak Cipta (Pasal 39)  

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017  TentangPemajuan Kebudayaan 

(Pasal 44)  

 

1. Bagaimana perlindungan upacara adat Ngasa 

sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten 

Brebes berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?  

2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten 

Brebes dalam melestarikan upacara adat Ngasa di 

Kampung Budaya Jalawastu?  

 

Teori: 

 

1) Kepemilikan 

Kekayaan Intelektual 

2) Utilitarian 

Teknik Pengambilan Data: 

 

1) Observaasi 

2) Wawancara 

3) Studi Pustaka 

1) Terciptanya langkah konkret dalam perlindungan  

serta pelestarian ekspresi budaya tradisional di 

Kabupaten Brebes khususnya upacara adat Ngasa.  

2) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat 

pengemban maupun perangkat daerah mengenai 

perlindungan upacara adat Ngasa sebagai ekspresi 

budaya tradisional Kabupaten Brebes.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

  

3.1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan penulisan 

hukum ini adalah penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, 

atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya yang menggunakan 

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran 

mengenai pola-pola yang berlaku (Ashshofa, 2010:20-21). Atau secara lebih 

singkatnya dapat dikatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang menggunakan sumber-sumber data yang telah ada seperti perundang-undangan 

dan sebagainya tanpa melibatkan populasi dan sampel.  

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian tidak 

menutamakan besarnya populasi, bahkan sangat terbatas. Jika data yang terkumpul 

dirasa sudak cukup dan mendalam serta sudah mampu menjelaskan fenomena yang 

diteliti maka tidak perlu mencari samping lainnya. Jadi, yang ditekankan adalah 

persoalan kedalaman data dan bukan banyaknya data.  

Secara umum penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  
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a. Intensif, partisipasi penelii dalam waktu lama di lapangan, peneliti 

merupakan instrumen pokok penelitian;  

b. Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan 

catatancatatan lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti dokumenter;  

c. Analisis data lapangan;  

d. Melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, quotes (kutipan-kutipan), dan 

komentar-komentar;  

e. Tidak ada realitas tunggal, setiap peneliti mengkreasi realitas sebagai bagian 

dari proses penelitiannya. Realitas dipandang sebagai dinamis dan produk 

konstruksi sosial;  

f. Subyektif dan berada hanya daam referensi peneliti. Peneliti sebgai sarana 

penggalian interpretasi data;  

g. Realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilah;  

h. Peneliti memproduksi penjelasan unik tentang situasi yang terjadi dan 

individu-individunya;  

i. Lebih pada kedalaman daripada keluasan;  

j. Prosedur peneliti:empiris-rasional dan tidak berstruktur;  

k. Hubungan antara teori, konsep, dan data memunculkan atau membentuk  

teori baru.  

  

3.2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam 

pembahasan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 

empiris adalah pendekatan penelitian dengan melihat penerapan paraturan-peraturan 
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hukum dalam prakteknya di kehidupan masyarakat (Soekanto, 1986:12). Penelitian 

ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem 

norma dalam aturan perundangan, melainkan mengamati bagaimana reaksi dan 

interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (Dewata 

dan Achmad, 2015:47).  

Penelitian empiris mengharuskan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang 

hal-hal yang ada dibalik diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan, 

seperti peran pemerintah daerah dalam penerapan Undang-Undang Hak Cipta 

berkaitan dengan perlindungan ekspresi budaya tradiisional.  

  

3.3. Fokus Penelitian  

Penelitian ini dibatasi dengan hal-hal yang menurut penulis sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian, dengan demikian maka fokus penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Menganalisis dasar hukum perlindungan upacara adat Ngasa sebagai 

ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Brebes berdasarkan 

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

b. Menganalisis dan menjelaskan mengenai upaya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Brebes dalam melestarikan upacara adat Ngasa di Kampung  

Budaya Jalawastu.  

  

3.4. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian akan dilakukan di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 

Kabupaten Brebes dikarenakan berkaitan dengan data mengenai kebudayaan daerah 
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yang ada di Kabupaten Brebes, khususnya mengenai upaya yang telah dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan upaya perlindungan dan 

pelestarian upacara adat Ngasa. Selain itu penulis juga akan melaksanakan 

penelitian di Kampung Budaya Jalawastu guna mengetahui secara lebih jelas 

mengenai upacara adat Ngasa. Data lapangan tersebut akan digunakan sebagai data 

primer atau utama dalam penelitian yuridis empiris ini, dan tentunya didukung 

dengan data sekunder, seperti peraturan perundangan, jurnal dan sebagainya.  

  

3.5. Sumber Data  

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka jenis data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Zainuddin Ali 

(2014:106), data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi 

yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dapat diperoleh dengan tiga 

metode, yakni observasi, wawancara, dan kuesioner.  

Namun, selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder 

sebagai data tambahan atau pendukung. Data sekunder adalah mencakup 

dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan 

dan sebagainya. Data sekunder dapat bersifat pribadi dan publik, bersifat pribadi 

contohnya surat-surat, sejarah kehidupan seseorang, buku harian dan lainnya, 

sedang kan bersifat publik contohnya seperti, data resmi dari instansi pemerintah, 

data arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan sebagainya. (Suratman dan Philips  

Dillah, 2014:51). Dalam penelitian sumber data sekunder mencakup sebagai berikut 

(Soekanto, 1986:52):  
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a. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai 

kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer juga merupakan 

bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas 

(Marzuki, 2005:181).Meliputi peraturan perundang-undangan, Keputusan 

Presiden, Rancangan Undang-Undang, Peraturan Menteri, 

KonvensiKonvensiInternasional, Resolusi Umum PBB, dan instrumen 

peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum 

yang diteliti.  

b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku 

referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang 

mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikutsertakan 

ilmu-ilmu sosial yang lain.  

c. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan 

petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi 

bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.  

 

3.6. Teknik Pengambilan data  

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan studi lapangan yang meliputi:  
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3.6.1 Observasi atau Pengamatan  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian yang disertai 

dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek penelitian tersebut. Tujuan 

dari observasi adalah untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia 

seperti yang terjadi dalam kenyataan, yaitu gambaran yang lebih jelas tentang 

kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metodologi lain (Nasution, 

1991:144).  

Pelaksanaan observasi diharapkan peneliti akan mendapatkan pengalaman 

serta pengetahuan yang sangat personal dan terkadang tidak dapat diperoleh dengan 

metode wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Kampung 

Budaya Jalawastu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan tidak didapat 

selama wawancara.  

3.6.2 Wawancara  

Wawancara yaitu proses pencarian data yang dilakukan peneliti dengan 

melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau 

narasumber untuk memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan objek 

penelitian. Dalam pelaksanaannya wawancara dapat menggunakan panduan daftar 

pertanyaan  maupun tanya jawab secara bebas, yang terpenting adalah data yang 

diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari wawancara ditentukan oleh kualitas 

beberapa faktor, seperti pewawancara, responden atau narasumber, daftar 

pertanyaan, dan situasi wawancara (Dewata dan Achmad, 2015:161).  

Langkah-langkah yang digunakan dalam metode wawancara untuk 

mengumpulkan data yakni sebagai berikut:  
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a. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan;  

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi pembicaraan;  

c. Mengawali atau membuka alur wawancara;  

d. Melangsungkan alur wawancara;  

e. Menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan;  

f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh.  

Dalam melakukan wawancara tentunya diperlukan informan serta 

responden guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Informan 

adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. 

Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut 

sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan 

menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 

2009:54). Penelitian ini mengumpulkan data dari informan yang berasal dari 

Pegawai Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes 

karena dianggap memiliki otoritas dan informasi yang sesuai dan dibutuhkan dalam 

penelitian ini.  

Sedangkan responden adalah pihak yang diminta untuk memberikan 

keterangan tentang suatu fakta maupun pendapat. Responden juga dapat berarti 

pihak yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, responden merupakan pihak yang 
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merupakan sumber informasi berkaitan dengan fakta-fakta di lapangan mengenai 

objek penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan mengenai responden juga 

menggunakan teknik purposive, yakni responden dipilih karena dianggap paling 

tahu dengan objek penelitian yang diteliti. Berkaitan dengan itu maka yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Ciseureuh ataupun 

Pemangku adat Jalawastu, alasannya adalah perangkat desa ataupun pemangku adat 

Jalawastu dianggap sebagai pihak yang lebih tahu mengenai objek penelitian serta 

informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

3.6.3 Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi dan data menggunakan bahan yang tersedia dalam 

perpustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, maupun 

artikel dalam jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian (Sari, Natural Science: 

Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6, 2020:44) . Dalam penelitian 

ini, studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data tambahan atau pendukung 

sebagai landasan perbandingan mengenai teori dengan penerapannya di lapangan. 

 

3.7. Validitas Data  

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kevalidan data yang digunakan adalah teknik triangulasi (triangulation). Dalam 

pengujian kredibilitas, triangulasi diartikan sebagai pengecekkan data dengan 

menggali informasi dari beberapa sumber dengan berbagai cara. Triangulasi dalam 

penelitian ini berupa data yang berhubungan dengan dasar yuridis dalam upaya 

perlindungan dan pelestarian upacara adat Ngasa yang dilakukan oleh Pemerintah 
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Daerah Kabupaten Brebes dengan menggali informasi melalui hasil wawancara dan 

observasi, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, serta sumber lainnya.  

  

3.8. Analisis Data  

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

(Moleong, 2010:176). 

Penyusunan penelitian ilmiah ini, data terutama diperoleh dari wawancara 

dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara 

penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta komparatif.  

Penelitian ini melakukan kegiatan wawancara dan dilanjutkan dengan 

inventarisasi bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasikan berbagai 

peraturan di bidang KI khususnya mengenai Hak Cipta. Di sini ditentukan 

pengkategorisasian ke dalam sistematisasi ketentuan peraturan perundangundangan 

Hak Cipta.  

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan 

dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara 

berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat 

umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok 

permasalahan tersebut. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan 
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secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan 

yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

  

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1.1 Desa Jalawastu  

Penelitian Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Upacara Adat 

Ngasa Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kampung Budaya 

Jalawastu Kabupaten Brebes dilakukan di Kampung Budaya Jalawastu. 

Masyarakat Jalawastu merupakan kelompok masyarakat adat yang secara 

administratif berada di Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, 

Kabupaten Brebes, lokasinya berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat 

Kecamatan Ketanggungan, dan berjarak sekitar 50 kilometer dari pusat 

Kabupaten Brebes. 

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Brebes 



60 

 

 

 

 Desa Ciseureuh sendiri terbagi atas beberapa dusun, yakni Dusun 

Cisereuh, Dusun Selagading, Dusun Garogol, dan tentunya Dusun 

Jalawastu. Secara geografis, Desa Ciseureuh berada di antara kaki Gunung 

Kumbang dan Gunung Segara, di sebelah utara berbatasan secara langsung 

dengan Desa Sindangjaya dan Desa Kamal, Kecamatan Larangan, lalu 

sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Salem, sebelah barat 

berbatasan dengan wilayah Kecamatan Banjarharjo, dan sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Jemasih. Sedangkan untuk Dusun Jalawastu 

sendiri berada di paling ujung selatan Desa Ciseureuh, yang bersebelahan 

langsung dengan Dusun Garogol.  

  Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Ketanggungan 

 

Jumlah penduduk di Jalawastu tercatat sekitar 296 penduduk yang 

mendiami, dengan 146 orang laki-laki dan 150 orang perempuan, yang 

terdiri dari 125 Kepala Keluarga. Sebagian besar bekerja sebagai petani 
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perkebunan dan lainnya ada yang bekerja sebagai wiraswasta seperti 

pedagang di perantauan dan supir kendaraan umum. Untuk tingkat 

pendidikan sendiri masih cukup minim yakni dengan sebagian kecil 

menempuh Paket B (setara SMP) dan yang menempuh pendidikan sampai 

sarjana (S1) pun masih cukup sedikit, hanya berkisar 1-2 orang saja, hal 

tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai 

pendidikan dan mereka juga merasa tidak perlu untuk menempuh 

pendidikan tinggi.  

Salah satu yang menjadi keunikan di Jalawastu adalah 

rumahrumahnya yang masih menggunakan dinding papan kayu dan seng 

sebagai atapnya. Bukan tanpa alasan masyarakat Jalawastu menggunakan 

papan kayu dan seng sebagai rumah mereka, hal tersebut dikarenakan 

adanya pantangan bagi masyarakat Jalawastu untuk membuat rumah dari 

dinding bata maupun atap genteng, jika hal tersebut dilanggar maka diyakini 

akan terjadi marabahaya yang akan menimpa masyarakat. Terdapat juga 

pantangan untuk mengkonsumsi daging hewan berkaki empat (4), dan bagi 

masyarakat yang masih menjaga nilai-nilai leluhur mereka hanya 

mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung daging maupun yang 

berasal dari hewan, mereka hanya makan makanan seperti umbi-umbian, 

nasi jagung, dan lain sebagainya.  
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Gambar 3. Lingkungan Kampung Jalawastu  

 

  

4.1.1.2 Dewan Pemangku Adat Jalawastu  

Penelitian Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Upacara Adat 

Ngasa Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kampung Budaya 

Jalawastu Kabupaten Brebes memiliki keterkaitan dengan Dewan 

Pemangku Adat Jalawastu yang berlaku sebagai responden dalam 

penelitian ini karena merupakan masyarakat pengemban (kustodian). 

Responden yang dimaksud dalam proses wawancara dan observasi dalam 

penelitian yakni Bapak Wisto Widodo, selaku Wakil Ketua Adat Jalawastu.   

Pemangku adat Jalawastu merupakan koordinator dari pelaksanaan 

upacara adat yang ada di Jalawastu serta sebagai juru bicara Kampung 

Budaya Jalawastu, yang dipilih oleh Dewan Kokolot Jalawastu. Saat ini, 

yang berlaku sebagai Ketua Adat Jalawastu adalah Bapak Darsono, S. Pd, 

yang juga merupakan Kepala Desa Ciseureuh. Selain itu, selaku Wakil 

Ketua Adat adalah Bapak Wisto Widodo, selaku Sekretaris adalah 
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Gunawan, S. Pd, dan selaku Bendahara adalah Karyono, S. Pd. Perlu 

diketahui juga yang bertindak sebagai pembina dari Pemangku Adat adalah 

Kepala Desa Ciseureuh, yang saat ini di duduki oleh Bapak Darsono, S. Pd. 

Untuk saat ini Dewan Pemangku Adat Jalawastu belum memiliki kantor, 

jadi kegiatan Pemangku Adat Jalawastu dipusatkan di kediaman Ketua Adat 

Jalawastu, yakni rumah dari Bapak Darsono, S. Pd.  

Hasil dari penelitian dengan Dewan Pemangku Adat Jalawastu ini 

adalah fakta lapangan mengenai kehidupan masyarakat Jalawastu dan 

gambaran secara spesifik mengenai masyarakat Jalawastu serta mengenai 

upacara adat Ngasa itu sendiri.   

  

4.1.1.3 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes  

Penelitian Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Upacara Adat 

Ngasa Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kampung Budaya 

Jalawastu Kabupaten Brebes juga memiliki keterkaitan dengan Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes yang berlaku sebagai 

informan dalam penelitian ini, terkhusus pada Bidang Kebudayaan yang 

merupakan pihak yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan 

pelestarian kebudayaan di Kabupaten Brebes. Proses wawancara dilakukan 

dengan Kepala Bidang Kebudayaan, Bapak Wijanarto.   

Sebagaimana yang diketahui Dinas Kebuyadaan dan Pariwisata 

wilayah Kabupaten Brebes, memiliki tugas untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan Kabupaten Brebes dalam bidang budaya dan pariwisata 

berdasarkan asas otonomi daerahnya, yakni di Kabupaten Brebes. Melalui 
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Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes atau yang disingkat 

Dinbudpar, berbagai urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes terkait 

bidang pariwisata dan kebudayaan dilakukan. Adapun tugas Dinbudpar 

adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata 

dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya.   

Selain itu fungsi dari Dinbudpar adalah merumuskan kebijakan 

bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara 

pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku 

pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga 

pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya. Kantor dari Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes terletak di Jl. A. Yani, 

Sangkalputung, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 

52212.  

Berikut ini merupakan struktur organisasi dari Dinas Kebudayaan  

Dan Pariwisata Kabupaten Brebes: 

  

Kepala Dinas  Drs. Diding Setiadi S.  

Kepala Sekretariat  Ir. Daru Handini  

Kepala Bidang Kebudayaan  Wijanarto, S.Pd., M.Hum.  

Kepala Bidang Pariwisata  Drs. Kukuh Prasetyo, MSi.  

Kasubag Keuangan Dan Program  Waliyadin, SE.  

Kasubag Umum Dan Kepegawaian  Suwitno, SE.  

Kasi  Pengembangan  Destinasi  

Pariwisata  

Rya Risqi Amalia, S.Par., M.H.  

Kasi Pemasaran Promosi Pariwisata  -  

Kasi Pengembangan SDM Dan  

Produk Pariwisata  

-  

Kasi Sejarah Cagar Budaya Dan 

Permuseuman  

Umar Basah, SE.  



65 

 

 

 

Kasi Nilai Budaya Dan Tradisi  Akhmad Fadilah, SE.  

Kasi Seni Dan Film  Masdori, SKM. M.H  

Tabel 2. Strukur Organisasi Dinbudpar Kabupaten Brebes  

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Kabupaten Brebes adalah penjelasan dari pihak Pemerintah 

daerah Kabupaten Brebes mengenai upaya perlindungan dan pelestarian 

upacara adat Ngasa yang selama ini telah dilakukan.   

  

4.1.2 Gambaran Umum Upacara Adat Ngasa Sebagai Ekspresi Budaya 

Tradisional  

Upacara adat Ngasa merupakan sebuah upacara perayaan rasa 

syukur yang dilakukan oleh masyarakat Jalawastu kepada Batara Windu 

Buana yang merupakan sang pencipta alam, atas limpahan rahmat yang 

mereka dapatkan. Upacara tersebut rutin dilaksanakan pada Selasa Kliwon 

Mangsa Kasanga menurut penanggalan Jawa. Menurut Bapak Widodo, 

upacara adat Ngasa bisa diartikan sebagai sebuah perayaan panen raya 

masyarakat Jalawastu, karena perayaannya memang bertepatan dengan 

musim panen, masyarakat Jalawastu merayakannya dengan meriah mulai 

dari diadakan pentas seni hingga diakhiri dengan pembacaan doa oleh tetua 

adat.  

Perayaan upacara adat Ngasa diadakan selama tiga (3) hari. Dimulai 

dari hari minggu, yakni dengan masyarakat Jalawastu secara bersama-sama 

melaksanakan bersih desa, mulai dari membersihkan jalanan dari guguran 

daun, membersihkan sampah, membersihkan fasilitas umum, hingga 
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membersihkan tempat yang akan digunakan dalam pelaksanaan upacara 

adat.   

Dihari kedua, yakni pada hari senin akan dilaksanakan prosesi tanam 

pisang (cau) oleh masyarakat Jalawastu, cau sendiri berarti masyarakat 

Jalawastu akan menanam pisang beserta buahnyadi depan rumah mereka 

dan nantinya akan dinikmati masyarakat yang berkunjung secara 

cumacuma. Di malam harinya, bertempat di balai budaya Jalawastu 

dilaksanakan bedah budaya, dimana budaya tentang upacara adat Ngasa 

akan dibedah oleh sejarahwanserta dilanjutkan sesi tanya jawab dengan 

masyarakat Jalawastu, dan dilanjutkan pertunjukan pentas seni di malam 

harinya. Pentas seni yang ditampilkan yakni seperti rajahan, pantunan, dan 

tari-tarian.   

Lalu dihari ketiga, hari selasa akan dilaksanakan upacara intinya. 

Dimulai dengan penyambutan tamu kehormatan dari Pemerintah Kabupaten 

Brebes, yakni Bupati Brebes selaku Dahul Tumenggung, Wakil Bupati dan 

jajarannya, serta tamu undangan lainnya, penyambutan dilakukan dengan 

mencipratkan air Gunung Segara ke tamu kehormatan tersebut. Setelah itu, 

dilanjutkan dengan pelaksanaan arak-arakan gunungan hasil bumi, seperti 

umbi-umbian, jagung, sayur-sayuran, yang unik dari pelaksanaan upacara 

adat Ngasa adalah tidak adanya sajian berupa daging, telur atau yang berasal 

dari hewan, semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan, arak-arakan sendiri 

dilakukan dari pintu gerbang Jalawastu sampai Pasarean Gedong Jalawastu, 

yakni tempat upacara adat Ngasa dilangsungkan. Setelah arak-arakan 

berlangsung, maka dilanjutkan dengan acara inti yakni pembacaan doa yang 
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dilakukan oleh tetua adat Jalawastu yang dikenal dengan Dewan Kokolot. 

Doa yang dibacakan yakni sebagai berikut:  

Rek nyuhunkeun supaya dipasihan kasalamatan, kabagjan, 

kamuliyaan, kabarokahan kesatuan, jadi pikeun pikuat benteng 

negara damai, anu ngajalankeun roda goel supaya supaya slamet 

di pajalanan, anu roda opat supaya salamat di perjalanan anjog 

kanu di tuju masing-masing. Pun pang haturkeun aci kukus 

mayang putih, terus ka aci dewata, ka luhur ka manggung ka 

Sang Rumuhun, kahandap ka Sang Batara jaya ing kanugrahan, 

aci kukus mayang ka basukana ka basukina pangaturkeun aci 

kukus mayang putih ka Batara Windhu Buwana. Sadupun cuang 

sadupun arek ngimankeun titi walari kanu baheula titi walari ti 

bahari, taratas tilas nu baheula cuwang mumunjang anak putu 

sakalih, ka indung, ka bapa, ka ini, ka aki, ka buyut, ka bao, ka 

bumi, ka laingit, kabeurang, ka peuting, ka basukana, ka 

basukina, kanu tek kaluhuran, kanu antek kararahaban, kanu 

suci pawista, kanu kadi srengenge katinggangeun, kanu kadi 

bentang kapurnaman, kanu kadi bulat kaopatwelasna,kanu kadi 

saloka jinimbar, kanu kadi emas winasukan,kanu kadi inten 

winantaya, kanu kadi hujaan mentrang kapoyanan, kanu kadi 

lintang juwar limpia ing sawargan, anu jadi tiang guru 

pamuhunan, nuhun aos papayun kawula sakabeh, sadupun coang 

pastikeun coang jadikeun, coang sempurnakeun, coang 

sadukeun, pun sadupun.  

Diikuti dengan bacaan pun sadupun oleh semua masyarakat yang 

mengikuti upacara.  

(Ingin meminta semoga diberikan keselamatan, kesehatan, 

kejayaan, kemulyaan, kebarokahan, kepada kita semua, kepada 

pemerintahan Jalawastu, polisi Jalawastu dan semua rakyatnya, 

kepada wilayah pemerintahan Garogol, polisi Garogol dan semua 

rakyatnya, kepada wilayah pemerintahan Salagading, polisi 

Salagading dan semua rakyatnya, kepada wilayah pemerintahan 

Desa Ciseureuh dan semua rakyatnya, kepada wilayah 

pemerintahan Kecamatan Ketanggungan dan semua rakyatnya, 

kepada wilayah pemerintahan Kabupaten Brebes dan semua 

rakyatnya, kepada wilayah pemerintahan Gubernur Jawa Tengah 

dan semua rakyatnya, kepada wilayah pemerintahan Presiden 

Negara Republik Indonesia dan semua rakyatnya, ke aliran 

Amaliyah, Muhammadiyah, Kristen, Katolik, agama Islam, 

persatuan kesatuan, jadi sarana penguat benteng negara damai, 

satu jalur satu arah, ayo mengelola wilayah tempat tinggal, 

mengatur wilayah tempat tinggal, satu jalur satu arah, untuk 

menguatkan benteng damai, yang menjalankan atau yang 

mengendarai roda dua semoga selamat di perjalanan, sampai 

tempat yang dituju masing-masing. Ananda ingin 
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mempersembahkan sesaji dari kemenyan putih, lurus pada sari 

dewa-dewa, ke atas pada leluhur, ke bawah pada batara yang telah 

memberikan anugerah, sari sesaji kemenyan putih, dari raja ular 

dan ratu ular, sampaikanlah sesaji kemenyan ini kepada Batara 

Windhu Buwana. Ananda bertekad melakukan, ananda ingin 

menuruti perbuatan-perbuatan, ajaran-ajaran nenek moyang, 

yang ditinggalkan dari masa dahulu kala yang telah ditetapkan 

oleh nenek moyang, anak-anak dan cucu-cucu, marilah kita 

bersama-sama menyatakan penghormatan kita kepada ayah dan 

ibu kita, nenek-nenek dan kakek-kakek kita, moyag-moyang kita, 

buyut-buyut kita, kepada ibumu, kepada langit, kepada siang dan 

malam, kepada raja-raja ular dan ratu ular kepada yang sampai 

diatas sekali, sampaikanlah, hendaknya dengan sempurna, kepada 

dewanya dewa, kepada yang menjadi matahari, bintang utama, 

bulan purnama perak yang gelap, emas yang mengkilap, intan 

yang bersinar, matahari langit, yang berjatuhan gemerlapan 

dalam cahaya matahari, bintang yang gemilang, matahari langit, 

dewa yang mulia yang beratnya diatas, siapakah orang yang 

mengirimkan persembahan doa, kita hanya menunjukkan untuk 

berlindung dibawah pemeliharaannya, yang demikian itu 

biarkanlah yang demikian itu, biarkanlah kepastiannya, 

biarkanlah kesempurnaannya.)  

 

Setelah doa selesai dipanjatkan, maka selanjutnya adalah acara 

makan bersama, makanan yang disajikan pun makanan khas yang berasal 

dari Jalawastu, seperti lalapan yang berasal dari daun rendeu yang 

merupakan tanaman dari Gunung Segara, umbi-umbian, nasi jagung, serta 

makanan lain yang tidak termasuk makanan pantangan dalam pelaksanaan 

upacara adat Ngasa, yakni makanan yang mengandung daging maupun 

unsur hewani lainnya.   
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Gambar 4. Gedong Pasarean Kampung Jalawastu  

Pelaksanaan upacara adat Ngasa juga memiliki beberapa hal yang 

harus ditaati, yakni dilarang menggunakan pakaian berbahan kulit (baju, 

jaket, sepatu, ikat pinggang, topi, dll), wanita yang sedang dalam fase 

menstruasi dilarang mengikuti pelaksanaan upacara adat Ngasa, dilarang 

menyajikan bahan makan yang memiliki unsur hewani, dilarang 

penggunaan terasi baik sebagai bumbu makanan maupun dalam wujud utuh, 

pakaian yang dikenakan juga harus serba putih, serta harus menjaga ucapan 

dan tindakan selama mengikuti pelaksanaan upacara adat Ngasa.  

 Upacara adat Ngasa merupakan salah satu bentuk pengekspresian dari 

budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Jalawastu yang sudah 

dilaksanakan secara turun temurun dari dahulu, Ngasa juga termasuk dalam 

tradisi yang memuat mengenai nilai hidup, serta pengetahuan komunal yang 
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dipercayai oleh masyarakat Jalawastu. Hal tersebut didasarkan pada hasil 

wawancara berikut ini:  

“Ngasa telah dilaksanakan oleh masyarakat Jalawastu sejak 
dahulu, tidak diketahui secara pasti siapa yang mencetuskan 

pertama kali mengenai pelakasanaan upacara Ngasa. 
Pelaksanaaan Ngasa didasarkan pada ungkapan rasa syukur 
masyarakat Jalawastu atas hasil panen yang didapat. Dalam 

upacara Ngasa terdapat beberapa pantangan seperti larangan 
penggunaan bahan makanan dari hewan, larangan penggunaan 

pakaian berbahan kulit, dan keharusan penggunaan pakaian serba 
putih dalam pelaksanaannya.” (Wawancara dengan Wisto 
Widodo, Wakil Ketua Adat Jalawastu, tanggal  30 Mei 2020  

Pukul 08.00 WIB, di Kampung Jalawastu)  

  

  

Pelaksanaan upacara adat Ngasa yang dilakukan oleh masyarakat 

Kampung Jalawastu erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat 

mengenai keberadaan Batara Windu Sakti Buana yang dipercaya sebagai 

jelmaan Sang Hyang Tunggal, pemilik alam semesta. Hal tersebut dapat 

diketahui dari pelafalan doa oleh Dewan Kokolot dalam pelaksanaan 

upacara adat Ngasa, yang berbunyi:  

“Pun arek ngaturaken aci kukus mayang putih, terus ka aci 

dewata kaluhur kamunggung ka sang rumuhun, ka handap ka 

sang Batara Jaya ingkanugrahan aci kukus mayang putih, 

kabusakanan, kabasukina panghaturkeun aci kukus ka Batara 

Windu Sakti Buana”  

Yang kurang lebih berarti: “Putranda ingin mempersembahkan 

sesaji dari kemenyan putih, luruspada sari dewata ke atas pada leluhur ke 

bawah pada Batara Jaya yang telah memberikan anugerah sari sesaji 

kemenyan putih dari raja ular dan dari ratu ular sampaikanlah sesaji 
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kemenyan putih itu kepada Batara Windu Sakti Buana”. (Wijanarto, Aceh 

Anthropological Journal, 2, 2018:43)  

Dipercaya bahwa pada jaman dahulu terdapat sosok bernama Batara  

Ismaya yang dikenal juga sebagai Guriang Panutus sebagai utusan Batara 

Windu Sakti Buana untuk turun ke dunia dan menetapkan tanah keputihan 

dari Gunung Slamet hingga Gunung Ciremai. Melanjutkan pesan Sang 

Hyang Tunggal, Batara Ismaya memerintahkan agar di tanah keputihan 

dilarang adanya pertumpahan darah, dilarang mencuri, dilarang meminum 

minuman keras, dilarang berzina, dilarang madat, dilarang berbohong, 

dilarang berkhianat, dilarang membunuh binatang, dilarang menebang 

pohon, dilarang mencabut rumput, dan perbuatan negatif lainnya. Hal-hal 

tersebutlah yang masih tetap dijaga kelestariannya dalam komunitas 

masyarakat Jalawastu.   

 Ekspresi  budaya  tradisional  merupakan  cara  hidup  suatu  

masyarakat, yang mengajarkan mengenai tradisi, kearifan, nilai-nilai hidup, 

pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan secara turun temurun 

kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang 

berangsur-angsur akan membentuk norma sosial dan tata hidup suatu 

lingkungan  masyarakat,  khususnya  masyarakat adat 

(https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-

kanwil/beritautama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-

barat, diakses pada 22 Desember 2019 pukul 14.21 WIB).  

Istilah EBT atau Ekspresi Budaya Tradisional dalam berbagai forum 

internasional yang diselenggarakan oleh WIPO telah seringkali digunakan, 

https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita%20utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita%20utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
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https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita%20utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita%20utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita%20utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita%20utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita%20utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita%20utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita%20utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat
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72 

 

 

 

istilah tersebut ditujukan untuk memberikan garisan terhadap suatu karya 

budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh suatumasyarakat 

tradisional sebagai karya intelektual yang berasal dari kebudayaan 

tradisional dan dimiliki oleh kelompok masyarakat tradisional. Pemberian 

makna tersebut dapat menjadi acuan dalam menentukan suatu karya 

intelektual dari budaya tradisional dan mengkaitkannya dengan kelompok 

masyarakat sebagai pengemban (Idriaty, 2015:2). EBT merupakan suatu 

karya intelektual yang ada dan berkembang di tengah lingkungan 

masyarakat tradisional, dimana EBT merupakan bentuk karya hasil dari 

gagasan, ide, pemikiran masyarakat tradisional dan berkaitan dengan kultur 

masyarakat itu sendiri. Gagasan, ide, pemikiran tersebut lalu diwujudkan 

menjadi karya ekspresi budaya yang bercermin dari nilai-nilai sosial budaya 

yang berkembang dan menjadi suatu identitas sosial.   

Berdasarkan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya 

tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai 

berikut: a). verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa 

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

berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b). musik, mencakup antara 

lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; c). gerak, mencakup antara 

lain, tarian; 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, 
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logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan 

f). upacara adat.  

Disebutkan diatas bahwa salah satu yang termasuk dalam kategori 

sebagai ekspresi budaya tradisional adalah upacara adat. Upacara adat yang 

merupakan salah satu produk kebudayaan masyarakat, pada umumnya kaya 

akan nilai-nilai spiritual yang kemudian menjadi acuan tata perilaku 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pengembannya.  

Kemajuan jaman seperti sekarang ini, banyak generasi penerus yang 

mulai meninggalkan budaya leluhurnya, tanpa terkecuali upacara adat itu 

sendiri. Umumnya mereka menganggap hal-hal seperti melaksanakan 

upacara adat sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan, serta adanya 

gempuran budaya luar menjadikan budaya yang selama ini ada semakin 

terpinggirkan. Oleh karena itu, keberadaan ekspresi budaya tradisional 

khususnya upacara adat perlu terus dijaga eksistensinya.  

Ngasa sebagai sebuah upacara adat yang berasal dari Kampung 

Budaya Jalawastu, Kabupaten Brebes, dapat dimasukkan sebagai hasil dari 

ekspresi budaya tradisional yang didasarkan pada Penjelasan Pasal 38 huruf  

F Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal tersebut 

dikarenakan keberadaan Ngasa yang bersumber dari nilai-nilai hidup 

masyarakat Jalawastu yang telah ada dari jaman dahulu dan bersifat turun 

temurun. Nilai-nilai hidup yang dimaksud yakni seperti pelarangan 

penggunaan bahan makan dari hewan, yang merupakan wujud kepercayaan 
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terhadap Guriang Panutus. Kesucian, yang diwujudkan dalam penggunaan 

pakaian serba putih dalam pelaksanaan upacara adat Ngasa.  

Upacara adat Ngasa telah menjadi identitas yang telah lama 

dipertahankan oleh komunitas Jalawastu. Selain bahasa Sunda sebagai 

tinggalan jejak kebudayaan Sunda di Kabupaten Brebes. Mereka telah 

mempertahankan Ngasa sebagai identitas komunitas Jalawastu yang masih 

satu keturunan keyakinan dengan Sunda Wiwitan. Mereka juga mengadopsi 

Ngasa dengan keyakinan Islam melalui pewarisan sejarah tutur Jalawastu 

yang mengaitkannya dengan kekuasaan Pajajaran dan Cirebon.  

  

4.1.3 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelestarian Upacara Adat Ngasa 

Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Brebes 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta  

Konsep pemberian perlindungan terhadap ekspresi budaya 

tradisional berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta memiliki perbedaan 

dengan pemberian perlindungan terhadap Hak Cipta lain, perbedaan 

tersebut dikarenakan konsep pemilikannya juga berbeda. Ekspresi budaya 

tradisional kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat pemangku atau 

dikenal dengan masyarakat komunal. Kepemilikan secara komunal tersebut 

mengakibatkan langkah perlindungannya pun berbeda dengan Hak Cipta 

jenis lain seperti buku, musik, buku yang lebih bersifat individu. Langkah 

yang dinilai tepat dalam upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya 
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tradisional adalah dengan memberikan perlindungan secara preventif 

maupun represif. (Asri, Journal of Intellectual Property, 1, 2018:18).  

Kedudukan upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional 

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

Cipta tepatnya pada Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “Hak Cipta atas 

ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara,” selain itu dijelaskan 

juga mengenai ekspresi budaya tradisional dalam Penjelasan Pasal 38 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau 

kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:  

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

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

dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;  

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

kombinasinya;  

c) gerak, mencakup antara lain, tarian;  

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.  
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Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014, bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional 

yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) 

berlaku tanpa batas waktu. Berdasarkan keterangan pasal diatas, upacara 

adat termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional, dengan demikian 

Ngasa sebagai sebuah upacara adat yang diemban oleh masyarakat 

Jalawastu termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional, yang 

keberadaannya sudah diakui sebagai milik negara dan hak kepemilikannya 

berlaku tanpa batas.  

Pengaturan mengenai bentuk perlindungan ekspresi budaya 

tradisional juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pemajuan Kebudayaan yakni pada Pasal 44 yang berbunyi: “Dalam 

Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah 

administratifnya, bertugas:  

a. menjamin kebebasan berekspresi;  

b. menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;  

c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;  

d. memelihara kebinekaan;  

e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;  

f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;  

g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;  

h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan  

Kebudayaan;  

i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan  
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Kebudayaan; dan  

j. menghidupkan dan menjaga  ekosistem Kebudayaan yang  

berkelanjutan.”  

Berdasarkan pasal diatas, dijelaskan dalam huruf (b) bahwa 

Pemerintah Daerah berdasarkan wilayah administrasinya bertugas untuk 

menjamin perlindungan ekspresi budaya. Konsep perlindungan EBT 

berkaitan dengan daerah sebagai “pengemban” budaya tradisional, sehingga 

pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memegang tugas 

dan fungsi penting dalam perlindungan. Salah satu bentuk jaminan 

perlindungannya sendiri dapat berupa pembuatan peraturan daerah yang 

mengatur secara khusus mengenai perlindungan ekspresi budaya 

tradisional. Hal tersebut penting, supaya para petugas yang bekerja di 

lapangan memiliki dasar yang jelas dalam melakukan langkah perlindungan. 

Namun, di Kabupaten Brebes saat ini belum memiliki peraturan daerah yang 

dapat menjadi landasan hukum dalam perlindungan ekspresi budaya 

tradisional yang bersifat tak benda.   

“Saat ini di Kabupaten Brebes belum memiliki peraturan daerah 

yang secara khusus mengatur perlindungan ekspresi budaya 
tradisional tak benda. Peraturan daerah yang ada saat ini yakni 
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, yang 
mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian cagar budaya 

berupa benda. Namun, Perda yang ada juga dapat digunakan 
dalam upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya berupa 

tak benda, seperti upacara adat. Belum ada langkah yang 
dilakukan oleh Pemda untuk membentuk peraturan daerah terkait 
warisan budaya tak benda, karena langkah Pemda sekarang ini 

masih terbatas pada warisan budaya berupa benda.” (Wawancara 
dengan Bapak Wijanarto, tanggal 8 Juni 2020, Pukul 09.00, di 

Kantor Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan Pariswisata 
Kabupaten Brebes)   
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Tidak adanya peraturan daerah membuat langkah yang dilakukan 

serasa masih kurang, karena tidak ada landasan hukum nya. Seperti yang 

terjadi seperti sekarang ini, dimana Dinbudpar Kabupaten Brebes dirasa 

kurang menyentuh dalam melakukan perlindungan upacara Ngasa, langkah 

perlindungan masih sebatas mencatat dan belum ada langkah lain, 

khususnya perlindungan yang lebih mendalam seperti melindungi nilai-nilai 

yang terkandung dalam pelaksanaan upacara adat Ngasa. Dengan adanya 

perda yang secara khusus mengatur tentang ekspresi budaya tradisional 

diharapkan langkah perlindungan akan semakin lebih jauh dan memiliki 

dasar yang lebih jelas, sehingga langkah perlindungan akan lebih tertata dan 

lebih menyeluruh seperti melindungi nilai-nilai yang terkandung dalam 

ekspresi budaya tradisional supaya nantinya tidak menimbulkan masalah 

bagi masyarakat pemangku (kustodian).  

Selain dengan pembentukan peraturan daerah, langkah lain dalam 

upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah dengan melakukan 

inventarisasi dan publikasi ekspresi budaya tradisional. Kegiatan 

inventarisasi sesuai dengan amanat Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014, yang berbunyi: “Negara wajib menginventarisasi, 

menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)”.   

Pengaturan mengenai inventarisasi ekspresi budaya tradisional 

juga ada pada Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan 

Intelektual Komunal, yang berbunyi:  
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1) KIK wajib dilakukan inventarisasi.  

2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Menteri.  

3) Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

Menteri dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau 

Pemerintah Daerah.  

4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

dengan cara:  

a. studi lapangan/kelayakan;  

b. kelengkapan administrasi;  

c. pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau  

d. pertukaran data.  

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan, tepatnya pada Pasal 16 sampai Pasal 18 diketahui juga 

mengatur mengenai kegiatan inventarisasi ekspresi budaya tradisional. Pada 

Pasal 16 menyatakan:1). Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri 

atas tahapan:a. pencatatan dan pendokumentasian;b. penetapan; dan c. 

pemutakhiran data;2). Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan 

melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Selanjutnya Pasal 17 

berbunyi: ”Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek  

Pemajuan Kebudayaan.”, dan pada Pasal 18 berbunyi: 1). Setiap Orang 

dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan 

Kebudayaan; 2). Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 
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memfasilitasi setiap orang yang melakukanpencatatan dan 

pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat(1); 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai memfasilitasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.   

Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota 

merupakan pihak-pihak yang dapat dikatakan bersentuhan secara langsung 

dengan ekspresi budaya tradisional yang ada di wilayahnya, oleh karena itu 

kegiatan inventarisasi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 

tentangData Kekayaan Intelektual Komunal, seharusnya dapat dilakukan 

oleh pemerintah kabupaten/kota dimana ekspresi budaya tradisional tumbuh 

dan berkembang.   

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mewajibkan 

kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan 

inventarisasi ekspresi budaya tradisional. Seperti halnya yang harus 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes yang berdasarkan pasal-pasal 

diatas memiliki kewajiban untuk menginventarisasi ekspresi budaya 

tradisional di daerahnya, salah satunya adalah upacara adat Ngasa yang ada 

di Kampung Budaya Jalawastu. Dimana dalam pelaksanaannya harus 

memperhatikan keterangan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur tahapan 

inventarisasi, diantaranya yakni:a. pencatatan dan pendokumentasian;b. 
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penetapan; dan c. pemutakhiran data. Jika didasarkan pada pasal tersebut 

maka tahapan Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Kebudayaan 

Dan Pariwisata Kabupaten Brebes, baru sampai tahap melakukan pencatatan 

dan dokumentasi, sehingga masih harus dilakukan tahapan selanjutnya 

seperti penetepan dan pemutakhiran data.  

Upaya untuk melakukan perlindungan ekspresi budaya tradisional 

terdapat juga langkah publikasi yang didasarkan pada Pasal 28 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang 

berbunyi: 1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib 

melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan 

inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek 

Pemajuan Kebudayaan; 2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam 

melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan 

inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek 

Pemajuan Kebudayaan; 3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi 

kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan 

menggunakan berbagai bentuk media.  

Publikasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Brebes dalam memperkenalkan upacara adat Ngasa kepada 

masyarakat luas diantaranya dengan menggunakan media online, seperti 

website maupun media sosial milik Pemkab Brebes. Selain itu juga dengan 

bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan publikasi terkait upacara 

adat Ngasa seperti media masa berbasis online maupunkonvensional, serta 

radio lokal. Saat ini langkah tersebut masih terbilang efektif, karena 
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informasi yang disebar dengan media-media tersebut cukup memberikan 

informasi tentang keberadaan upacara adat Ngasa di Jalawastu kepada 

masyarakat luas. Namun, masih sedikit informasi yang memuat secara lebih 

dalam tentang upacara adat Ngasa, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam 

upacara adat Ngasa, asal usul upacara adat Ngasa dan lain sebagainya.  

Diketahui, bahwa langkah untuk melakukan inventarisasi dan 

publikasi sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Brebes, hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara 

dengan bapak Wijanarto.  

“Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes sudah 

melaksanakan inventarisasi upacara adat Ngasa sejak tahun 

2018. Selain itu dinas juga sudah melakukan kegiatan 

pendokumentasian serta publikasi ke masyarakat umum sejak 

tahun 2013, meskipun sebenarnya dinas sudah mengetahui 

keberadaan upacara Ngasa sejak tahun 2010”. (Wawancara 

dengan Bapak Wijanarto, tanggal 8 Juni 2020, Pukul 09.00, di 

Kantor Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan Pariswisata 

Kabupaten Brebes)  

  

Pernyataan yang dikemukakan tersebut juga dibenarkan oleh  

Bapak Wisto Widodo, seperti berikut:  

“Upacara adat Ngasa baru dibuka dan diketahui oleh masyarakat 

luar mulai tahun 2013, atau sejak kepemimpinan Ibu Idza, 

masyarakat luar diperbolehkan mengikuti upacara Ngasa, mereka 

juga banyak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Ngasa 

serta Jalawastu.” (Wawancara dengan Bapak Wisto Widodo, 

tanggal 30 Mei 2020, Pukul 08.00 WIB, di Kampung Jalawastu)  

 .  

Kegiatan inventarisasi maupun publikasi yang dilakukan oleh  

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes dapat dinilai sudah 

tepat, dan juga sesuai dengan peraturan perundangan yang mengamanatkan 

untuk melakukan inventarisasi dan publikasi ekspresi budaya tradisional. 
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Meskipun dalam praktiknya masih ada beberapa hal yang harus 

ditingkatkan, seperti tahapan inventarisasi yang belum selesai secara 

keseluruhan, dan publikasi yang terbilang cukup monoton, sehingga kurang 

meningkatkan antusias masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang 

upacara adat Ngasa secara khusus dan masyarakat Jalawastu secara umum.  

Pelaksanaan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional 

dalam hal ini adalah upacara adat Ngasa pastilah memiliki hambatan 

tersendiri. Hambatan yang dialami oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Brebes di latar belakangi tidak adanya payung hukum berupa 

peraturan daerah serta kondisi sosial masyarakat Jalawastu.  

“Tentunya ada hambatan dalam upaya dinas untuk melakukan 
perlindungan upacara Ngasa, seperti tidak adanya perda yang 

mengatur secara khusus mengenai perlindungan warisan budaya 
tak benda, jadi dari dinas juga merasa kurang efektif. Selain itu, 

kondisi masyarakat Jalawastu yang masih tradisional sehingga 
mereka kurang merespon secara efektif upaya perlindungan yang 
dilakukan oleh dinas, mereka seperti masih pasif dan 

mengaharap segalanya diurus oleh dinas. Bahkan tahun lalu 
akibat konflik hasil pilkades upaya yang selama ini dilakukan 

dinas terancam gagal karena adanya dua kubu yang bertikai, tapi 
sekarang hal tersebut sudah berhasil diatasi.” (Wawancara 
dengan Bapak Wijanarto, tanggal 8 Juni 2020, Pukul 09.00, di 

Kantor Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan Pariswisata 
Kabupaten Brebes)  

Hambatan yang dialami oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Brebes tersebut memanglah menjadi tantangan tersendiri, 

mengingat tidak adanya payung hukum serta kondisi masyarakat yang 

masih tradisional. Diperlukan langkah yang luar biasa untuk bisa menembus 

keterbatasan yang ada.  
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4.1.4 Bentuk Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Dalam 

Melestarikan Upacara Adat Ngasa Di Kampung Budaya Jalawastu  

Pelestarian adalah kegiatan untuk memelihara keberadaan dan 

keberlanjutan pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional 

(EBT) agar karakter dan fungsinya tetap terjaga sebagai bagian dari identitas  

masyarakat Pengembannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) sebagai konstitusi negara telah 

mengamanatkan pemajuan budaya dalam Pasal 32 ayat (1): “Negara 

memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia 

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya”. (Nasrianti, Jurnal Reusam, IIV, 

2019:32)  

Peraturan perundangan nasional yang lain juga mengatur mengenai 

pemajuan kebudayaan, yakni pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pemajuan Kebudayaan, yakni pada Pasal 24, yang berbunyi:  

1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan 

pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.  

2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan 

Objek Pemajuan Kebudayaan.  

3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah 

kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.  

4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:  

a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan  

Kebudayaan;  
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b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan  

sehari-hari;  

c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;  

d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap  

Objek Pemajuan Kebudayaan; dan  

e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi  

berikutnya.  

Upaya pelestarian ekspresi budaya tradisional perlu diperhatikan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti hal nya yang dijelaskan 

dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Noor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, yakni: “Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat pengembannya”. Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (3), dijelaskan 

bahwa “yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, 

norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh 

masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan 

melestarikan ekspresi budaya tradisional”.  

Berdasarkan pasal di atas, upaya pelestarian yang akan dilakukan 

harus memperhatikan nilai-nilai hidup yang telah ada dan berkembang di 

masyarakat pengemban ekspresi budaya tradisional. Demikian juga yang 

harus dilakukan dalam pelestarian upacara adat Ngasa, jangan sampai 

langkah yang seharusnya melestarikan nilai-nilai yang sudah ada justru 

menimbulkan kerugian atau bahkan mengaburkan nilai-nilai yang seharusnya 
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terjaga. Dibutuhkan ke hati-hatian dalam pelestarian upacara adat Ngasa, 

sehingga masyarakat pengemban nya dalam hal ini masyarakat Jalawastu 

tidak merasa dirugikan karena ada nilai-nilai yang selama ini ada dikaburkan 

ataupun hal-hal lain yang merugikan.  

Langkah yang dilakukan dalam upaya pelestarian terhadap ekspresi 

budaya tradisional akan berkaitan langsung dengan upaya perlindungannya, 

hal tersebut karena upaya perlindungan yang telah dilakukan seperti 

inventarisasi, dokumentasi, serta publikasi termasuk ke dalam upaya 

pelestarian ekspresi budaya tradisional itu sendiri. Alasannya dengan 

melakukan langkah-langkah seperti inventarisasi, dokumentasi serta 

publikasi merupakan bentuk untuk mengupayakan pelestarian ekspresi 

budaya tradisional dapat terus terjadi dan akan memberikan jaminan bagi 

masyarakat pengemban apabila dikemudianhari terjadi masalah seperti klaim 

dari pihak luar maupun hal lain yang dapat merugikan, akan dengan mudah 

dalam pembuktiannya. Langkah tersebut juga sebagai ajang edukasi kepada 

masyarakat luas hingga generasi penerus mengenai ekspresi budaya 

tradisional yang dilakukan inventarisasi, dokumentasi, serta publikasi 

tersebut.  

Misalnya seperti publikasi mengenai upacara adat Ngasa yang dapat  

 dilihat  di  laman  milik  Dinbudpar  Kabupaten  Brebes,  yakni  

dinbudpar.brebeskab.go.id. Sedangkan untuk kegiatan dokumentasi juga 

dapat dilihat di laman tersebut, serta di media sosial yang dimiliki Pemkab 

Brebes.   
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Kegiatan yang kaitannya dengan upaya pelestarian upacara adat 

Ngasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes melalui 

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes diantaranya adalah 

dengan melakukan revitalisasi fasilitas yang menunjang dan digunakan 

dalam upacara adat Ngasa, seperti membangun akses jalan serta menata 

tempat pelaksanaan upacara adat Ngasa yakni Gedong Pasarean.  

Dulu itu kan akses jalan di Jalawastu nya masih berupa tanah dan 

Gedong Pasarean nya juga belum tertata seperti sekarang. Jadi 
dulu sekitar tahun 2013 tempat itu kami tata yang dilaksanakan 

oleh DPU Kabupaten Brebes, akses jalannyakita perbaiki, lalu di 
Gedongnyajuga kita tata pakai batu-batu. (Wawancara dengan  

Bapak Wijanarto, tanggal 8 Juni 2020, Pukul 09.00, di Kantor 

Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan Pariswisata 
Kabupaten Brebes)  

Revitalisasi yang dilakukan sendiri saat ini sudah dapat dirasakan 

manfaatnya, seperti penataan Gedong Pasarean yang dapat menampung 

ribuan orang serta dapat membuat lebih nyaman bagi siapapun yang ikut serta 

dalam pelaksanaan upacara adat Ngasa. Tidak seperti dahulu yang masih 

berupa tanah sehingga jumlah orang yang dapat ditampung pun tidak 

sebanyak sekarang.  

Selain dengan melakukan revitalisasi fasilitas, pihak Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes juga berupaya untuk 

menjamin upacara adat Ngasa dapat terus terlaksana setiap tahunnya,dengan 

memberikan dukungan-dukungan yang berkaitan langsung dengan 

pelaksanaan upacara adat Ngasa.  

“Dalam pelaksanaan Ngasa dari dinas sendiri biasanya membantu 
pelaksanaannya seperti pendanaan, pengaturan protokol, sampai 

memilih kesenian yang ditampilkan dalam kegiatan bedah 
budaya. Tapi untuk pendanaan sendiri hanya sebagian saja, 
sebagian lain dari swadaya masyarakat Jalawastu”. (Wawancara 
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dengan Bapak Wijanarto, tanggal 8 Juni 2020, Pukul 09.00, di 

Kantor Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dan Pariswisata 
Kabupaten Brebes)   

Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Adat mengenai 

keterlibatan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes dalam 

pelaksanaan upacara Ngasa.  

“Kalau soal dana biasanya sebagian diberikan oleh dinas, dinas 

juga membantu mengurus protokol tamu undangan, dan 
membantu memilih kesenian yang ditampilkan. Biasanya dari 

kami akan menyodorkan beberapa pilihan, kemudian dari dinas 
akan memilih kesenian mana yang tepat untuk ditampilkan”. 
(Wawancara dengan Bapak Wisto Widodo, tanggal 30 Mei 2020, 

Pukul 08.00 WIB, di Kampung Jalawastu)  

Pendanaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian bantuan 

dana yang digunakan dalam pelaksanaan upacara adat Ngasa, karena tidak 

dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat seperti 

Ngasa akan membutuhkan dana yang cukup besar, hal itu yang coba untuk 

dibantu oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes sehingga 

upacara adat Ngasa dapat terus dilaksanakan dan dilestarikan.  

Langkah yang lebih jauh lagi dalam kaitannya melakukan pelestarian 

adalah dengan melakukan pendaftaran Jalawastu sebagai Warisan Budaya 

Tak Benda (WBTB) Kategori Ritus Adat ke Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nasional Republik Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 

2018, dan telah mendapatkan penetapan sebagai WBTB pada tanggal 08 

Oktober 2019 dengan Piagam Penghargaan Nomor 

103616/MPK.E/KB/2019 yang diberikan di sela pelaksanaan upacara adat 

Ngasa pada 10 Maret 2020 lalu.  

“Sejak tahun 2018 dari dinas sudah melakukan pencatatan terkait 
Ngasa, selain itu sejak tahun 2018 juga dinas sudah mengajukan 
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pendaftaran Jalawastu sebagai Warisan Budaya Tak Benda 

(WBTB), hasilnya Jalawastu telah ditetapkan sebagai Warisan 
Budaya Tak Benda (WBTB) Kategori Ritus Adat pada bulan 

Oktober 2019. Sertifikat WBTB tersebut diserahkan pada bulan 
Maret 2020 lalu saat pelaksanaan Ngasa kepada Ketua Adat  

Jalawastu”. (Wawancara dengan Bapak Wijanarto, tanggal 8 Juni 

2020, Pukul 09.00, di Kantor Bidang Kebudayaan Dinas 
Kebudayaan Dan Pariswisata Kabupaten Brebes)  

Status Jalawastu sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 

dalam Kategori Ritus Adat menjadikannya sebagai bentuk pengakuan 

terhadap keberadaan dan segala sesuatu yang ada di Jalawastu sekaligus 

memberikan kewajiban terhadap berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah 

Kabupaten Brebes, masyarakat Jalawastu, maupun masyarakat umum, untuk 

secara bersama-sama menjaga kelestarian Jalawastu, termasuk juga 

melestarikan segala sesuatu yang ada didalamnya, seperti tradisi, nilai-nilai 

hidup, maupun pengetahuan tradisionalnya, tanpa terkecuali upacara adat 

Ngasa itu sendiri.  

Seperti yang sudah dijelaskan, upaya pelestarian upacara adat Ngasa 

tidak hanya menjadi kewajiban dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Brebes selaku perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 

namun dibutuhkan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat Kampung 

Jalawastu sebagai masyarakat pemangku (kustodian).   

“Kami masyarakat Kampung Jalawastu masih tetap melestarikan 
dan melaksanakan upacara adat Ngasa dengan tetap menjaga 

keasliannya. Kami merasa memiliki kewajiban untuk 
melestarikan upacara adat Ngasa karena untuk menjaga dan 

melestarikan budaya yang telah ada turun temurun dari leluhur 
kami”. (Wawancara dengan Bapak Wisto Widodo, tanggal 30 
Mei 2020, Pukul 08.00 WIB, di Kampung Jalawastu)  
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Meskipun dengan adanya perkembangan zaman, tidak ada langkah 

untuk melakukan modifikasi dalam pelaksanaan upacara adat Ngasa, seperti 

yang dijelaskan berikut.  

Upacara adat Ngasa ini terus kami jaga keasliannya, memang ada 
beberapa hal yang sebelumnya tidak ada namun sekarang ada. 

Seperti proses penyambutan tamu dari Bupati dan jajarannya, 
sehingga upacara inti yang seharusnya dilakukan pada pagi hari 

diundur ke siang hari karena menunggu tamu dari pihak Bupati, 
namun pada dasarnya semuanya masih sesuai dengan yang 
dilakukan leluhur kami dulu. Dahulu juga sempat ada perang 

centhong dalam prosesi upacara Ngasa, namun setelah dikaji 
ternyata perang centhong tersebut tidak memiliki hubungan 

dengan upacara Ngasa. Tapi seperti tata pelaksanaan, hidangan, 
doa-doa yang dibacakan, sampai pantangan-pantangan masih 

sama seperti dahulu. Nilai-nilainya masih terus kami jaga 
keasliannya. (Wawancara dengan Bapak Wisto Widodo, tanggal 
30 Mei 2020, Pukul 08.00 WIB, di Kampung Jalawastu).  

Meskipun sempat tercampur dengan budaya yang tidak ada 

kaitannya dengan Ngasa, namun saat ini hal-hal tersebut sudah dihilangkan 

dan disamakan dengan pelaksanaan Ngasa seperti yang dilakukan oleh para 

leluhur Jalawastu. Pelaksanaan upacara adat Ngasa tetap berpegang teguh 

pada nilai-nilai dan pantangan yang sudah ada dari dahulu, nilai-nilai yang 

tetap dijaga dalam pelaksanaan upacara adat Ngasa sendiri seperti 

kebersamaan, gotong royong, menjaga rasa persatuan dan kesatuan dari 

masyarakat Jalawastu maupun masyarakat Desa Ciseureuh pada umumnya.   

Kebersamaan yang dimaksud disini yakni seperti dalam 

pelaksanaannya upacara adat Ngasa melibatkan banyak pihak tanpa 

terkecuali dari masyarakat Jalawastu itu sendiri, selain itu juga wujud upacara  

Ngasa yang merupakan wujud rasa syukur atas hasil panen sehingga 

memunculkan rasa kebersamaan antar masyarakat Jalawastu. Dalam 
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persiapan pelaksanaannya masyarakat Jalawastu dengan dibantu masyarakat 

Desa Ciseureuh juga akan bersama-sama melakukan gotong royong, seperti 

membersihkan Gedong Pasarean yang akan menjadi tempat upacara serta 

membersihkan lingkungan Jalawastu, misalnya membersihkan sampah, daun 

yang gugur dan sebagainya. Pelaksanaan upacara adat Ngasa juga dapat 

menjalin rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat Jalawastu, serta 

dengan masyarakat Desa Ciseureuh maupun masyarakat lain yang mengikuti 

upacara adat Ngasa, hal tersebut dilambangkan dengan adanya prosesi makan 

bersama yang dilakukan setelah pembacaan doa oleh Dewan Kokolot.  

Selanjutnya, pantangan-pantangan yang ada juga tetap terjaga 

seperti dilarangnya penggunaan daging maupun segala sesuatu yang berasal 

dari hewan, tidak boleh penggunaan terasi, jangan menggunakan pakaian 

yang berasal dari kulit baik itu berupa sepatu, jaket, ikat pinggang maupun 

topi, dan selalu menjaga ucapan maupun tindakan selama pelaksanaan 

upacara adat Ngasa.  Pantangan pelarangan penggunaan unsur hewan dalam 

pelaksanaan upacara adat Ngasa merupakan simbol kepatuhan masyarakat 

Jalawastu kepada Guriang Panutus sebagai utusan Batara Windu Buana yang 

merupakan penguasa alam semesta. Di mana, Guriang Panutus sebagai utusan 

Batara Windu Buana merupakan pihak yang menyebarkan ajaran 

kepercayaan kepada masyarakat Jalawastu, yang diyakini semasa hidupnya 

beliau hanya memakan nasi jagung, ubi-ubian, sayuran, dan buah-buahan 

yang tumbuh di sekitar gunung Kumbang tanpa makan hewan atau makhluk 

hidup bernyawa lainnya. Jadi pantangan tersebut sebagai wujud 

penghormatan terhadap Guriang Panutus.  
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Tantangan yang diperoleh oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Brebes dalam usaha melestarikan upacara adat Ngasa, adalah 

adanya perbedaan pandangan dari beberapa stakeholder yang memiliki 

kepentingan terkait upacara adat Ngasa maupun terhadap Kampung 

Jalawastu. Misalnya adalah antara Bidang Kebudayaan degan Bidang 

Pariwisata, di mana pada Bidang Kebudayaan akan terfokus untuk 

melestarikan segala sesuatu yang ada dalam Kampung Jalawastu termasuk 

upacara adat Ngasa. sedangkan dari Bidang Pariwisata berfokus untuk 

menjadikannya sebagai tempat wisata, sehingga dikhawatirkan akan merusak 

budaya asli yang selama ini dilestarikan. Tantangan lain juga diperoleh 

masyarakat Jalawastu sebagai masyarakat pemangku (kustodian), 

dikhawatirkanpelestarian upacara adat Ngasa semakin memudar karena 

kurangnya minat generasi penerus untuk melestarikannya. Selain itu adanya 

kaum radikalis agama yang menganggap budaya yang selama ini dilestarikan 

oleh masyarakat Jalawastu dianggap sebagai musyrik, sesat, dan lain 

sebagainya, padahal selama ini niat masyarakat Jalawastu hanya melestarikan 

budaya dari para leluhur tanpa bermaksud menyekutukan Tuhan maupun 

maksud-maksud lainnya.  
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4.2 Pembahasan  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Peneliti Saat Penelitian Di Kampung Jalawastu Bersama Bapak Wisto 

Widodo Selaku Wakil Ketua Adat Jalawastu 

 

4.2.1 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Upacara Adat Ngasa Sebagai 

Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Brebes Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  

Berkaitan dengan perlindungan terhadap upacara adat Ngasa sebagai 

sebuah ekspresi budaya tradisional, hal tersebut dapat termasuk ke dalam 

objek dari kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual sendiri merupakan hak 

yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia 

yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang 

memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga 

mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual 

tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. 

Konsepsi perlindungan bagi pelestarian upacara adat Ngasa sebagai 

ekspresi budaya tradisional dalam penelitian ini didasarkan pada teori 

utilitarian menurut Jeremy Bentham. Teori ini menyatakan bahwa hukum 
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sepatutnya dibuat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum 

bukan hanya untuk kepastian hukum dan keadilan, melainkan juga harus 

memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Salah satu 

contoh kemanfaatan dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah 

adanya pengakuan serta perlindungan baik secara moral maupun materiil 

terhadap setiap hal yang terkait dengan ekspresi budaya tradisional. 

Begitupun dengan perlindungan bagi pelestarian upacara adat Ngasa sebagai 

ekspresi budaya tradisional yang seharusnya mampu memberikan 

kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat Jalawastu sebagai 

pengemban. Kemanfaatan dan kebahagiaan yang dimaksud dalam upaya 

melakukan perlindungan bagi pelestarian upacara adat Ngasa misalnya 

dengan terjaminnya kelestarian upacara adat Ngasa yang didasarkan pada 

sebuah peraturan perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan 

tersebut harus mampu mengakomodir segala hal yang dibutuhkan masyarakat 

Jalawastu sebagai pengemban dalam melestarikan maupun melaksanakan 

upacara adat Ngasa. 

Berdasarkan perspektif Kekayaan Intelektual yang berlaku di 

Indonesia, upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional diatur 

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

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong 

individu-individu dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual 

dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyakbanyaknya 

karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Perlindungan juga diarahkan 

untuk melindungi hak terkait, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk 
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memperbanyak atau mempublikasikan karya ciptaannya. Konsepsi 

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi 

Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah 

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum 

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan 

dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Asri, Journal of Intellectual 

Property, 1, 2018:16).  

Kaitannya dengan perlindungan Hak Cipta,menurut Rindia Fanny 

Kusumaningtyas (2019:55-56), Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip 

perlindungan, yakni sebagai berikut:  

1) Yang melindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. 

Artinya, perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya 

cipta telah melalui proses konkritisasi dan aslimenunjukan 

identitas pencipta;  

2) Hak cipta timbul dengan sendirinya. Artinya, hak cipta diberi 

perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal ini sejalan 

dengan stelsel yang digunakan dalam hak cipta, yakni deklaratif;  

3) Hak cipta tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta;  

4) Hak cipta sebagai suatu acuan ciptaan merupakan hak yang diakui 

hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari 

penguasaan fisik ciptaan;  
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5) Hak cipta bukanlah hak yang absolut (mutlak), melainkan hak 

eksklusif. Artinya, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, 

kecuali atas izin penciptanya;  

Berdasarkan prinsip perlindungan Kekayaan Intelektual diatas, maka 

ekspresi budaya tradisional yang berhak memperoleh perlindungan harus 

sudah terwujud nyata, artinya bukan hanya sebuah konsep maupun 

anganangan, jika merujuk pada sebuah upacara adat maka upacara tersebut 

harus sudah dilaksanakan secara turun temurun dan terus menerus 

dilakukan. Selain itu hak yang dimiliki pun bersifat alamiah, artinya timbul 

dengan sendirinya ketika ekspresi budaya tradisional tersebut muncul. Jadi 

sebenarnya hak tersebut sudah dimiliki oleh kustodian sejak dahulu, di mana 

hak tersebut bersifat eksklusif, yakni masyarakat pemangku (kustodian) 

memiliki hak atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional yang 

dimilikinya.  

Langkah perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional berbeda 

dengan objek Hak Cipta lainnya seperti musik maupun Hak Cipta lain yang 

konvensional, hal ini disebabkan karena status kepemilikan dari ekspresi 

budaya tradisional yang bersifat hak komunal, yang berbeda dengan Hak 

Cipta lain yang bersifat individual. Oleh karenanya, peran negara sebagai 

pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional akan sangat vital, 

terutama dalam perlindungannya.  

Langkah yang dianggap tepat dalam upaya perlindungan terhadap 

ekspresi budaya tradisional adalah dengan memberikan perlindungan secara 

preventif maupun represif (Asri, Journal of Intellectual Property, 1, 
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2018:18). Secara preventif artinya memberikan perlindungan sebelum 

terjadi sengketa atau dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya 

pelanggaran di kemudian hari. Lalu perlindungan represif artinya 

perlindungan setelah terjadi sengketa atau telah terjadi pelanggaran.  

Salah satu bentuk perlindungan secara preventif adalah dengan 

perlindungan secara hukum terhadap upacara adat Ngasa, di mana secara 

hukum kedudukannya diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 38 ayat (1) dijelaskan bahwa 

“Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”. 

Dijelaskan lebih lanjut juga pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014, bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang 

dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) 

berlaku tanpa batas waktu.  

Berdasarkan hal diatas, dijelaskan bahwa sebuah ekspresi budaya 

tradisional akan memperoleh perlindungan Hak Cipta dimana hak tersebut 

dipegang oleh negara, namun dengan catatan bahwa ekspresi budaya 

tradisional tersebut sudah harus terwujud nyata, dalam artian ekspresi 

budaya tradisional sudah ada dan sudah dilangsungkan secara turun 

temurun. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip deklaratif dalam Hak 

Cipta, yakni perlindungan Hak Cipta secara otomatis akan melekat pada 

penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan ini, 

jelas bahwa untuk memperoleh perlindungan maka suatu ekspresi budaya 

tradisional harus sudah terdapat bentuk nyata nya.  
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Berbicara mengenai pencipta, dalam sebuah ekspresi budaya 

tradisional maka pencipta atau pemilik dari ekspresi budaya tradisional 

tersebut adalah masyarakat pengembannya (kustodian). Hal ini dapat 

didasarkan pada teori kepemilikan kekayaan intelektual yang dicetuskan 

oleh Hegel, yang menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual dalam hal ini 

adalah Hak Cipta merupakan hak yang secara alamiah dimiliki oleh 

masyarakat pemangku (kustodian) dari ekspresi budaya tradisional, hak 

tesebut muncul secara otomatis ketika ekspresi budaya tradisional tersebut 

lahir dan berkembang di lingkungan masyarakat pemangku (kustodian). 

Oleh karena itu, Hak Cipta dari upacara adat Ngasa akan secara otomatis 

dimiliki oleh masyarakat Jalawastu yang merupakan masyarakat pemangku 

(kustodian) nya.  

Namun ada hal lain yang perlu diperhatikan yakni orisinalitas dari 

upacara adat Ngasa supaya tetap dapat dilindungi berdasarkan 

UndangUndang Hak Cipta, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 

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

menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi merupakan ciptaan di bidang 

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang salah satunya adalah kompilasi 

ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya 

yang asli. Mengingat pada sebuah fakta yang terungkap bahwa pernah 

terjadi di tahun-tahun sebelumnya bahwa ada hal yang sebenarnya tidak ada 

sangkutannya dengan upacara Ngasa namun dilaksanakan saat pelaksanaan 

Ngasa, yakni perang centhong. Hal ini menjadikan semakin diperlukannya 

kajian ilmiah mengenai upacara adat Ngasa untuk menentukan tingkat 
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orisinalitas dari upacara adat Ngasa itu sendiri, jangaan sampai terjadi 

pergeseran nilai maupun terpengaruh budaya luar yang menjadikan upacara 

adat Ngasa sudah tidak orisinil, sehingga tidak dapat dilindungi berdasarkan 

Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, keaslian atau orisinalitas dari 

upacara Ngasa perlu terus dijaga dari langkah modifikasi seperti usaha 

untuk mengubah tata pelakasanaan maupun nilai-nilai yang terkandung 

dalam upacara Ngasa, serta perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui tata 

pelaksanaan, ataupun nilai-nilai yang asli dari upacara adat Ngasa.    

Perlindungan preventif secara hukum lainnya adalah dengan 

membentuk sebuah peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai 

perlindungan ekspresi budaya tradisional. Dasar dari pembentukan peraturan 

daerah sendiri yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pemajuan Kebudayaan, tepatnya pada Pasal 44 Huruf (b), 

menjelaskan  bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan wilayah administrasinya 

bertugas untuk menjamin perlindungan ekspresi budaya. Hal tersebut juga 

dipertegas dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu urusan 

wajib pemerintah daerah adalah di bidang kebudayaan.  

Hal ini berkaitan dengan konsep perlindungan EBT di mana daerah 

berperan sebagai “pengemban” budaya tradisional, sehingga pemerintah 

daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memegang tugas dan fungsi 

penting dalam perlindungan. Salah satu bentuk jaminan perlindungannya 

sendiri dapat berupa pembuatan peraturan daerah yang mengatur secara 

khusus mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional.  



100 

 

 

 

Perlu diketahui, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes belum 

memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan 

ekspresi budaya tradisional yang bersifat non kebendaan, dan baru memiliki 

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dimana dalam peraturan daerah 

tersebut hanya mengakomodir upaya perlindungan terhadap cagar budaya 

yang bersifat benda (tangible heritage) dan belum mengakomodir terhadap 

ekspresi budaya yang bersifat tak benda (intangible heritage). Hal tersebut 

dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (8) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Cagar Budaya yang dilindungi 

dalam Perda ini adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang meliputi 

Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs 

Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu 

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses 

penetapan.   

Keberadaan peraturan daerah memanglah bukan satu-satunya upaya 

untuk melindungi ekspresi budaya tradisional, namun dengan adanya 

peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan 

ekspresi budaya tradisional akan menjadikan langkah perlindungan yang 

sedang maupun akan dilakukan menjadi lebih terarah dan terukur, hal itu 

dikarenakan tidak adanya patokan kepada pihak terkait dalam melakukan 

upaya perlindungan, selain itu jika di kemudian hari terjadi pelanggaran 



101 

 

 

 

terhadap ekspresi budaya tradisional terlebih jika pelanggaran yang dilakukan 

bersifat pelanggaran Kekayaan Intelektual maka akan susah menerapkan 

sanksi yang akan diberikan, dikarenakan tidak adanya aturan yang memuat 

penerapan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ekspresi budaya 

tradisional yang ada di Kabupaten Brebes, khususnya dalam hal ini adalah 

apabila terjadi pelanggaran terhadap upacara adat Ngasa, baik berupa klaim 

maupun pelanggaran yang bersifat ekonomi.  

Namun, jika dilihat dari segi utilitasnya, maka keberadaan peraturan 

daerah yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan ekspresi budaya 

tradisional mutlak diperlukan. Berdasarkan utilitarian theory, keberadaan 

sebuah peraturan perundangan harus memberikan kebahagiaan kepada 

masyarakat. Dalam hal ini, kebahagiaan yang dimaksud adalah sebuah 

peraturan daerah harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dengan 

dibutuhkannya peraturan daerah tersebut maka sudah menjadi keharusan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk membentuk peraturan daerah 

tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional. Karena, ketika peraturan 

daerah tersebut sudah terbentuk, bukan hanya akan melindungi upacara adat 

Ngasa, tetapi juga semua ekspresi budaya tradisional yang ada di Kabupaten 

Brebes.  

Keberadaan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya 

tradisional diharapkan juga dapat mendorong upaya untuk melakukan 

perlindungan terhadap upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya 

tradisional yang dirasa masih kurang efektif, karena tidak memiliki payung 

hukum yang mengakomodir. Dengan adanya peraturan daerah yang secara 
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khusus mengatur tentang ekspresi budaya tradisional diharapkan langkah 

perlindungan akan lebih tertata dan lebih menyeluruh seperti melindungi 

nilai-nilai yang terkandung dalam ekspresi budaya tradisional supaya 

nantinya tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat pemangku (kustodian) 

memiliki hak material maupun nonmaterial atas sumber daya tradisional 

Adanya peraturan daerah juga akan membantu dalam perumusan ekspresi 

budaya tradisional, khususnya mengenai bentuk ciptaan yang memperoleh 

perlindungan dalam peraturan daerah, selain itu juga dalam peraturan daerah 

dapat menegaskan mengenai pemilik ekspresi budaya tradisional, contohnya 

seperti upacara adat Ngasa yang dimiliki oleh masyarakat Jalawastu. Karena 

hal demikian juga dapat menentukan siapa pihak yang berhak memperoleh 

manfaat dari pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.  

Selain dengan pembuatan peraturan daerah, upaya perlindungan juga 

dilakukan dengan inventarisasi serta publikasi upacara adat Ngasa. Kegiatan 

inventarisasi dilakukan dengan mencatat segala sesuatu tentang upacara adat 

Ngasa, seperti tata pelaksanaan, tempat dan waktu pelaksanaan, sampai 

nilainilai yang terkandung dalam upacara Ngasa. Seperti halnya kegiatan 

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes dengan melakukan 

inventarisasi mengenai upacara adat Ngasa sejak tahun 2018.  

Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2014, yakni pada Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara 

wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya 

tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Kegiatan inventarisasi 

yang dilakukan dapat dijadikan data yang dikumpulkan dalam database 
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ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes, sehingga 

catatan mengenai potensi ekspresi budaya lokal menjadi tertata dan dapat 

dijadikan acuan dalam langkah melakukan perlindungan.   

Kewajiban untuk melakukan inventarisasi juga diatur lebih lanjut 

dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual 

Komunal, yang berbunyi:  

1) KIK wajib dilakukan inventarisasi.  

2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Menteri.  

3) Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat  

 (2),  Menteri  dapat  bekerja  sama  dengan  

kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.  

4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dengan cara:  

a) studi lapangan/kelayakan;  

b) kelengkapan administrasi;  

c) pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau  

d) pertukaran data.  

Meskipun dalam praktiknya saat ini langkah untuk menginventarisasi 

upacara adat Ngasa baru sebatas pencatatan dan dokumentasi, jika didasarkan 

pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan, maka langkah inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes masih kurang dalam tahap 
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penetapan dan pemutakhiran data. Diperlukan langkah lebih lanjut oleh Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes untuk menginventarisasi 

upacara adat Ngasa, yakni dengan melaksanakan tahapan penetapan dan 

pemutakhiran data. Sehingga, langkah inventarisasi yang telah dilakukan 

tidak terkesan tanggung, untuk memperoleh penetapan sendiri diperlukan 

pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) untuk 

kemudian memperoleh Surat Pencatatan Inventarisasi KIK Ekspresi Budaya 

Tradisional dari Ditjen KI. Memang, pendaftaran Hak Cipta bukanlah 

menjadi sebuah keharusan karena hakikatnya Hak Cipta memang bersifat 

deklaratif, yang artinya sebuah karya cipta akan memperoleh perlindungan 

ketika dideklarasikan, namun pendaftaran akan penting sebagai bukti 

kepemilikan apabila terjadi klaim budaya oleh pihak lain yang ingin 

memanfaatkan secara ekonomi atas penggunaan serta pemanfaatan ekspresi 

budaya tradisional secara langsung maupun turunannya. Begitupun dengan 

upacara adat Ngasa, tetap diperlukan langkah pendaftaran ke Ditjen 

Kekayaan Intelektual.  

Tata cara mengenai pendaftaran atau pencatatan upacara adat Ngasa 

sebagai ekspresi budaya tradisional jika merujuk pada Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka dijelaskan dalam Pasal 66 

yang menyebutkan:  

1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan 

Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta,  

Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada 

Menteri.  
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2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

elektronik dan/atau non elektronik dengan:  

a) menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau 

penggantinya;  

b) melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak 

Terkait; dan  

c) membayar biaya.  

Merujuk pada Pasal 66 tersebut maka tidak ada pembedaan mengenai 

pendaftaran atau pencatatan ciptaan antara ekspresi budaya tradisional 

dengan karya cipta lainnya, oleh karena itu jika Pemerintah Kabupaten Brebes 

hendak mendaftarkan upacara adat Ngasa ke Ditjen KI dapat merujuk pada 

ketentuan pasal di atas.  

Selain dengan menginventarisasi, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Brebes juga melakukan publikasi upacara Ngasa sebagai ekspresi 

budaya tradisional yang berasal dari Jalawastu. Hal tersebut sebagaimana 

yang diamantkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang berbunyi: “Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi 

yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan 

penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan”.   

Mengenai langkah untuk publikasi sendiri sudah dilakukan terlebih 

dahulu oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes 

dibandingkan langkah inventaris, tepatnya langkah publikasi sudah dilakukan 

sejak tahun 2013. Kegiatan publikasi tersebut dinilai peneliti sebagai langkah 
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yang positif, karena dengan adanya publikasi yang dilakukan dapat 

memberitahukan keberadaan masyarakat Jalawastu serta upacara Ngasa ke 

masyarakat umum. Perlu diketahui bahwa awalnya upacara Ngasa baru 

diketahui oleh masyarakat sekitar Jalawastu.   

Adanya publikasi oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten 

Brebes masyarakat luar yang sebelumnya tidak mengetahui akan adanya 

upacara adat Ngasa menjadi mengetahui dan tertarik untuk datang 

menyaksikan secara langsung. Dengan diketahuinya keberadaan upacara 

Ngasa oleh masyarakat umum sebagai ekspresi budaya tradisional dari 

Jalawastu, menimbulkan keinginan untuk melindungi dan melestarikan 

upacara Ngasa, serta dapat mencegah upaya pihak luar yang dapat 

menimbulkan kerugian terhadap masyarakat Jalawastu, seperti klaim secara 

sepihak, eksploitasi tanpa ijin, maupun memodifikasi pelaksanaan upacara 

Ngasa tanpa ijin masyarakat Jalawastu.  

Namun, kegiatan publikasi yang selama ini dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes dirasa masih kurang efektif, 

karena publikasi yang selama ini dilakukan hanya seputar tentang waktu 

pelaksanaan upacara adat Ngasa, paling jauh hanya membahas mengenai 

keunikan upacara Ngasa, belum sampai mencakup mengenai nilai-nilai dalam 

pelaksanaan Ngasa, atau bahkan membahas mengenai asal-usul upacara 

Ngasa. Seperti saat ini, informasi yang dibagikan oleh Dinas Kebudayaan 

Dan Pariwisata Kabupaten Brebes masih hanya terkait hal tersebut, 

sedangkan informasi yang lebih dalam seperti asal-usul, nilai-nilai upacara 
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Ngasa yang berasal dari artikel maupun karya ilmiah hasil penelitian pihak 

lain belum ada.  

Apabila diperhatikan lebih lanjut, aturan mengenai perlindungan 

upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional tidak hanya diatur 

dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

namun terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pemajuan Kebudayaan. Hal tersebut menjadikan adanya keterkaitan diantara 

2 (dua) peraturan tersebut, keterkaitan yang nampak jelas adalah kesamaan 

objek perlindungan, yakni budaya tradisional. Selain itu juga terdapat hal-hal 

yang diatur lebih terperinci dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan 

khususnya mengenai perlindungan kebudayaan, di mana upacara adat Ngasa 

juga termasuk kedalam objek perlindungannya. Karena adanya keterkaitan 

tersebut, pencantuman Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ke dalam 

pembahasan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sudut pandang 

lain mengenai perlindungan upacara Ngasa sebagai sebuah ekspresi budaya 

tradisional, serta memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai 

perlindungan upacara adat Ngasa yang dapat ditemui dalam Undang-Undang 

Pemajuan Kebudayaan.  

Pengaturan tentang ekspresi budaya tradisional, terdapat juga dalam 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, yang 

merupakan aturan khusus tentang pendataan Kekayaan Intelektual Komunal. 

Dalam Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal 

yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa 
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pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, 

dan potensi indikasi geografis. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, upacara 

adat Ngasa dalam upaya perlindungannya dapat didasarkan pada peraturan 

tersebut dikarenakan termasuk ke dalam kategori ekspresi budaya tradisional.  

Perlindungan bagi pelestarian upacara adat Ngasa sebagai ekspresi 

budaya tradisional terdapat juga upaya perlindungan secara represif, yakni 

dengan memberikan sanksi setelah terjadi pelanggaran. Berkaitan dengan 

perlindungan represif, saat ini belum ada undang-undang yang mengatur 

secara khusus mengenai sanksi ketika terjadi pelanggaran terhadap ekspresi 

budaya tradisional, selain yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Di 

dalam Undang-Undang Hak Cipta pun tidak secara khusus menjelaskan 

mengenai sanksi pelanggaran ekspresi budaya tradisional, namun sanksi yang 

dapat diterapkan sama dengan pelanggaran Hak Cipta lainnya. Mengenai 

penerapan sanksi, sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta maka diatur 

dalam Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa sampai dengan Bab XVII 

tentang Ketentuan Pidana.   

Undang-Undang Hak Cipta sudah mengatur mengenai penerapan 

sanksi, namun sanksi yang diberlakukan masih condong ke arah penerapan 

sanksi apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta selain ekspresi budaya 

tradisional. Diperlukan sebuah undang-undang khusus yang mengatur tentang 

perlindungan ekspresi budaya tradisional, sehingga jika terjadi sebuah 

pelanggaran maka proses penyelesaian sengketa sampai dengan penerapan 

sanksinya akan lebih efektif.   
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Keberadaan penerapan sanksi yang belum diatur dalam undang-

undang secara khusus terkait sanksi pelanggaran ekspresi budaya tradisional, 

sebenarnya dapat ditutupi dengan dibentuknya peraturan pemerintah maupun 

peraturan daerah, namun peraturan pemerintah yang berkaitan seperti 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal hanya 

membahas mengenai kegiatan inventarisasi ekspresi budaya tradisional tanpa 

membahas mengenai penyelesaian sengketa maupun sanksinya. Sedangkan 

di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Brebes sendiri sama-

sama belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya 

tradisional.  

Apabila proses penyelesaian sengketa ekspresi budaya tradisional 

tetap didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta, maka salah satu hal yang 

harus dipenuhi adalah bukti kepemilikan ekspresi budaya tradisional itu 

sendiri, meskipun mengusung prinsip deklaratif tetapi bukti kepemilikan akan 

sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa Hak Cipta yang terjadi. 

Hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Brebes supaya 

mulai mengupayakan langkah pendaftaran ekspresi budaya tradisional yang 

dimilikinya, tanpa terkecuali upacara adat Ngasa itu sendiri.  

Hal tersebut juga mengingat bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes 

belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya 

tradisional yang memuat sanksi apabila terjadi pelanggaran ekspresi budaya 

tradisional, sehingga apabila pelanggaran tersebut benar-benar terjadi maka 

akan mengalami kesusahan untuk menerapkan sanksi yang dapat dikenakan 
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karena ketidak adaan peraturan yang mengatur. Meskipun kejadian 

pelanggaran terhadap ekspresi budaya tradisional khususnya yang 

menyangkut upacara adat Ngasa sampai saat ini belum terjadi, namun hal 

tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya tindak pelanggaran. Oleh 

karena itu, sudah sepantasnya peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi 

budaya tradisional mulai dibahas untuk diadakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Brebes.  

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap upacara adat Ngasa 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dapat dikatakan masih 

memiliki banyak kekurangan, seperti belum adanya peraturan daerah tentang 

perlindungan ekspresi budaya tradisional, inventarisasi yang baru sampai 

pada tahap melakukan pencatatan dan dokumentasi, belum sampai tahap 

penetapan serta pemutakhiran data, maupun publikasi yang belum efektif dan 

maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan langkah yang lebih serius lagi oleh 

Pemerintah Kabupaten Brebes dalam melakukan perlindungan upacara adat 

Ngasa, karena jika hal tersebut tidak segera ditanggapi maka bukan tidak 

mungkin akan terjadi kejadian pelanggaran seperti klaim dari pihak lain, atau 

yang lebih jauh lagi keberadaan upacara adat Ngasa yang ada di Kampung 

Budaya Jalawastu dapat tergusur oleh budaya luar karena minimnya 

perlindungan.   
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4.2.2 Bentuk Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Dalam 

Melestarikan Upacara Adat Ngasa Di Kampung Budaya Jalawastu  

Budaya merupakan sesuatu yang diturunkan secara turun temurun 

dari generasi satu ke generasi selanjutnya, budaya juga mengandung 

seluruh pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan 

struktur sosial, religius, dan lainnya. Atau dengan kata lain, kebudayaan 

merupakan keseluruhan yang kompleks, dimana didalamnya terkandung 

seluruh pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, 

dan kemampuan-kemapuan lain yang ada dalam lingkungan masyarakat 

tertentu.  

Kata budaya sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal, oleh 

karena itu budaya dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersumber dari 

pikiran atau akal manusia (Sujarwa, 1999:7).   

Berkaitan dengan budaya, Indonesia merupakan negeri yang 

dikaruniai dengan banyaknya budaya, seperti tari-tarian, musik tradisional, 

pakaian tradisional, serta upacara adat yang tersebar ke seluruh pelosok 

negeri. Berbicara mengenai macam-macam budaya, salah satu contoh dari 

upacara adat yang ada di Indonesia adalah upacara adat Ngasa yang ada di 

kampung Budaya Jalawastu, Kabupaten Brebes.  

Mengenai upacara adat sendiri, terdapat penjelasan menurut 

Kontjaningrat mengenai unsur-unsur yang ada pada upacara adat dan terdiri 

dari 4 (empat) unsur, diantaranya yaitu (Koentjaningrat, 2009:241):  
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1. Tempat berlangsungnya acara  

Berkaitan dengan tempat, biasanya tempat yang digunakan dalam 

upacara adat merupakan suatu tempat yang sakral oleh masyarakat 

setempat dan tidak semua orang dibolehkan memasuki tempat 

tersebut.   

2. Waktu pelaksanaan  

Upacara adat biasanya dilaksanakan pada satu waktu tertentu yang 

menurut masyarakat setempat merupakan waktu yang istimewa dan 

sakral dan biasanya menggunakan hitungan kalender masyarakat 

adat bersangkutan.  

3. Benda atau alat upacara  

Benda atau alat yang digunakan dalam upacara adat biasanya berupa 

benda pusaka dan sesaji yang harus ada dalam pelaksanaan upacara 

adat.  

4. Orang yang terlibat  

Orang yang terlibat maksudnya adalah pemimpin jalannya upacara 

adat dan orang lain yang membantu jalannya upacara adat, yang 

biasanya merupakan tetua adat setempat dan/atau orang yang 

dianggap paling mengerti mengenai jalannya upacara adat tersebut.  

 

Ngasa sebagai upacara adat harus memiliki unsur-unsur seperti yang 

telah disebutkan diatas, yakni tempat pelaksanaan upacara. Untuk tempat 

pelaksanaan upacara adat Ngasa sendiri dilaksanakan di suatu tempat yang 

bernama Gedong Pasarean, tempat ini diyakini sebagai tempat 
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bersemayamnya para penghuni Gunung Segara, dan disakralkan oleh 

masyarakat Jalawastu. Selanjutnya yakni waktu pelaksanaan, untuk waktu 

pelaksanaan upacara Ngasa yakni pada hari Selasa Kliwon Mangsa Kasanga 

(bulan ke-sembilan) menurut penanggalan Jawa. Lalu mengenai benda atau 

alat upacara, dalam upacara adat Ngasa memiliki hampir kesamaan dengan 

upacara sejenis di daerah lain, seperti kemenyan sebagai media 

penyampaian pesan (doa), pakaian upacara yang serba putih, serta air yang 

berasal dari Gunung Segara. Setelah itu mengenai orang yang terlibat, dalam 

upacara adat Ngasa pelaksanaannya dipimpin oleh para tetua adat atau yang 

dikenal dengan Dewan Kokolot, seperti pembacaan doa yag dipimpin oleh 

Dewan Kokolot tersebut. Selain itu, upacara adat Ngasa juga turut dihadiri 

oleh masyarakat Jalawastu serta masyarakat umum yang berasal dari luar 

Jalawastu.  

Upacara adat Ngasa jika dilihat dari pelaksanaannya, memiliki 

kemiripan dengan upacara sedekah gunung yang diadakan di beberapa 

daerah lain, namun ada beberapa hal yang menjadikan upacara Ngasa 

meemiliki kekhasan tersendiri, yakni:  

Pertama, yaitu doa yang dipanjatkan dalam pelaksanaan Ngasa oleh 

Dewan Kokolot Jalawastu, bahasa yang digunakan merupakan bahasa 

SundaKuno dan berbeda dengan bahasa Sunda yang digunakan sehari-hari 

oleh masyarakat Jalawastu.Prosesi pembacaan doa dalam upacara Ngasa 

dikenal dengan istilah Ngukus. Ngukus merupakan bentuk atau tata cara 

berdoa masyarakat zaman dahulu yang didalamnya terkandung kepasrahan 

terhadap sang pencipta atau Tuhan yang dikenal dengan Batara Windu 
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Buana. Dalam Ngukus juga terdapat salah satu konsep keyakinan kepada 

Tuhan, yang dalam bahasa setempat dikenal dengan Sang Rumuhun. Ketika 

prosesi Ngukus berlangsung, pembacaan doa selalu diiringi dengan 

pembakaran kemenyan.Menurut kepercayaan, pembakaran kemenyan ini 

sebagai ritual dalam memanggil leluhur yang sudah meninggal, untuk 

mendoakan apa yang hendak dilakukan.  

Kedua, pantangan yang ada dalam upacara adat Ngasa. dalam 

pelaksanaan upacara adat Ngasa dikenal beberapa hal yang menjadi 

pantangan atau larangan, yang apabila hal tersebut dilanggar maka diyakini 

akan mengalami nasib buruk. Pantangan tersebut diantaranya seperti 

larangan penggunaan hidangan yang berasal dari hewan, larangan tersebut 

dimaksudkan untuk menghormati Guriang Panutus yang merupakan utusan 

dari Batara Windu Sakti Buana, dan dianggap sebagai leluhur masyarakat 

Jalawastu. Dipercayai bahwa selama hidupnya Guriang Panutus hanya 

memakan umbi-umbian, sayuran, dan sebagainya dengan tidak memakan 

makanan yang berasal dari hewan. Lalu ada larangan penggunaan pakaian 

yang berbahan dari kulit hewan, larangan bagi wanita yang sedang haid 

untuk mengikuti upacara Ngasa, serta anjuran untuk menjaga sopan santun 

selama mengikuti upacara Ngasa.  

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa tidak ada hidangan yang 

berasal dari hewan, jadi hidangan yang diberikan berupa buah dan sayuran. 

Bagi masyarakat Jalawastu, buah-buahan dan sayuran merupakan suatu 

bentuk persembahan sebagai simbol yang akan mengingatkan mereka untuk 

senantiasa bersyukur akan apa yang telah mereka dapatkan (panen). Hal ini 
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juga sejalan dengan pelaksanaan Ngasa yang dilaksanakan setelah masa 

panen, di mana masyarakat Jalawastu biasanya bertani buah dan sayuran. 

Ketiga, yakni mengenai tempat pelaksanaan Ngasa, yaitu Gedong Pasarean. 

Gedong Pasarean bagi masyarakat Jalawastu merupakan sebuah tempat 

yang disakralkan, karena diyakini sebagai tempat persemayaman para ruh 

leluhur Jalawastu. Di dalam Gedong Pasarean sendiri terdapat Teleng, yakni 

sebuah lokasi di manaacara inti upacara Ngasa dilangsungkan. Teleng 

sendiri mengandung arti titik sesuatu turun, yang diyakini bahwa Teleng 

merupakan titik turunnya para dewa di jaman dahulu, hingga akhirnya 

membuka tempat tinggal. Di lokasi Teleng ini juga yang dianggap menjadi 

tempat paling mustajab selama upacara Ngasa berlangsung.  

Terakhir yang keempat, adanya festival cau. Cau merupakan 

penyebutan pisang dalam bahasa Sunda. Saat diadakan festival cau, maka 

setiap rumah di Jalawastu harus memajang pisang beserta pohonnya di 

depan rumah yang nantinya bagi masyarakat yang berkunjung bisa 

menikmati pisang yang dipajangdi depanrumah secara cuma-cuma. Selain 

itu bagi masyarakat Jalawastu, pisang dimaknai sebagai lambang 

kemakmuran.  

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat 

bahwa upacara adat Ngasa menyimpan potensi yang cukup besar, potensi 

tersebut seperti di bidang ekonomi dimana upacara Ngasa dapat menjadi 

sebuah daya tarik wisata, lalu di bidang ilmu pengetahuan di mana upacara 

Ngasa dapat menjadi objek penelitian di bidang sosial budaya. Akan 
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besarnya potensi yang dimiliki sudah sepantasnya upacara adat Ngasa terus 

diupayakan kelestariannya.  

Pelestarian budaya menurut Ranjabar (2006:114) adalah 

mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan 

mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Tujuan 

diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi 

budaya (penguatan). Penjelasan lebih lanjut mengenai revitalisasi budaya 

yakni berdasarkan pendapat dari Alwasilah dalam Ranjabar (2006:118) 

yang menyebutkan adanya tiga langkah revitalisasi, yaitu : (1). pemahaman 

untuk menimbulkan kesadaran; (2). perencanaan secara kolektif; dan (3). 

pembangkitan kreatifitas kebudyaaan.  

Pelestarian terhadap ekspresi budaya tradisional sebenarnya sudah 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD RI 1945) tepatnya pada Pasal 32 ayat (1) yang 

menyebutkan: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di 

tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berdasarkan 

pasal tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi negara yang dalam hal 

ini merupakan pemerintah daerah untuk melakukan pelestarian budaya yang 

ada di daerahnya, begitupun dengan Pemerintah Kabupaten Brebes yang 

memiliki kewajiban untuk melestarikan upacara adat Ngasa yang 

merupakan ekspresi budaya tradisional yang ada dan berkembang di 

wilayahnya.  
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Upaya untuk melakukan pelestarian terhadap ekspresi budaya 

tradisional yang dalam hal ini adalah upacara adat Ngasa juga harus 

memperhatikan hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyebutkan “Penggunaan 

ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya”. 

Dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat 

Jalawastu, maka upaya pelestarian yang dilakukan akan tetap 

memperhatikan keaslian dari upacara Ngasa itu sendiri, karena jika tidak 

memperhatikan nilai-nilai yang selama ini sudah ada dan berkembang di 

masyarakat Jalawastu maka akan menimbulkan kekhawatiran akan adanya 

pergeseran nilai-nilai yang ada di upacara Ngasa.  

Nilai-nilai yang perlu diperhatikan seperti kesederhanaan 

masyarakat Jalawastu, kesederhanaan sendiri dapat dilihat dari pakaian dan 

rumah yang terbuat dari kayu. Di dalam pelaksanaan upacara Ngasa 

kesederhanaan ditunjukkan dengan penggunaan pakaian yang serba putih 

dan hidangan yang sederhana, berupa nasi jagung, buah-buahan dan sayuran 

yang merupakan hasil panen masyarakat Jalawastu. Kesederhanaan juga ada 

pada pola pikir masyarakat Jalawastu yang masih mempercayai animisme 

dan dinamisme, masyarakat Jalawastu masih mempercayai akan adanya 

kekuatan gaib dari tempat-tempat tertentu, contohnya seperti Gedong 

Pasarean yang digunakan sebagai tempat upacara Ngasa, dipercayai sebagai 

tempat bersemayamnya para ruh leluhur dan juga terdapat tempat bernama 

Teleng yang dipercaya menyimpan kekuatan tersendiri. Di dalam 
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pelaksanaan upacara Ngasa juga terdapat nilai gotong royong serta rasa 

persatuan dan kesatuan, ditunjukkan dengan adanya prosesi makan bersama 

hidangan yang telah disajikan seperti nasi jagung, buah-buahan, serta 

sayuran bagi mereka yang mengikuti upacara Ngasa, prosesi makan 

bersama ada di akhir pelaksanaan upacara Ngasa, yakni setelah acara inti 

(pembacaan doa) selesai dilaksanakan.  

Berbicara mengenai upaya pelestarian upacara adat Ngasa, maka ini 

ada kaitannya dengan upaya perlindungan yang dilakukan. Hal tersebut 

dikarenakan langkah untuk melakukan perlindungan baik secara preventif 

maupun represif pada dasarnya ditujukan untuk menjaga kelestarian dari 

upacara adat Ngasa itu sendiri. Dalam melakukan pelestarian upacara adat 

Ngasa, dapat dibagi menjadi dua (2) bentuk upaya pelestarian, yakni 

pelestarian dari segi hukum dan pelestarian dari segi non hukum.  

Bentuk upaya pelestarian upacara adat Ngasa dari segi hukum 

adalah dengan didaftarkannya Kampung Jalawastu sebagai Warisan Budaya 

Tak Benda (WBTB) Kategori Ritus Adat ke Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nasional Republik Indonesia. Pendaftaran Jalawastu sebagai 

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kategori Ritus Adat ke Kementerian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia, akan 

memberikan dampak tersendiri bagi upaya pelestarian budaya yang ada di 

Jalawastu, salah satunya adalah upacara adat Ngasa karena dengan 

didaftarkannya Jalawastu sebagai WBTB Kategori Ritus Adat secara 

langsung akan memberikan pengakuan terhadap segala sesuatu yang ada 

didalamnya, tanpa terkecuali upacara adat Ngasa yang merupakan ekspresi 
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budaya tradisional yang ada dan dilakukan oleh masyarakat Jalawastu. 

Dengan pendaftaran tersebut juga berdampak pada kewajiban Pemerintah 

Kabupaten Brebes melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten 

Brebes untuk melestarikan segala hal yang ada di Jalawastu, salah satunya 

juga upacara Ngasa. Karena dengan kewajiban yang dimiliki tersebut, maka 

Pemerintah Kabupaten Brebes harus secara konsisten melakukan 

pelestarian upacara adat Ngasa, serta juga menjaga nilai-nilai yang ada 

dalam upacara adat Ngasa dapat terus lestari. 

 Selanjutnya mengenai bentuk upaya pelestarian upacara adat Ngasa 

dari segi non hukum contohnya adalah dengan melakukan revitalisasi 

Gedong Pasarean yang menjadi tempat pelaksanaan upacara Ngasa, 

revitalisasi fasilitas yang digunakan dalam upacara adat Ngasa juga akan 

sangat membantu dalam upaya melestarikan upacara adat Ngasa itu sendiri, 

karena upacara adat Ngasa juga bukan hanya tentang upacara 

pelaksanaannya saja, melainkan juga menyangkut hal-hal yang terkandung 

di dalamnya, seperti tempat upacara yang dalam hal ini adalah Gedong 

Pasarean. Kegiatan revitalisasi Gedong Pasarean yang dilaksanakan oleh 

DPU Kabupaten Brebes juga turut serta dalam upaya melestarikan upacara 

adat Ngasa, dengan tempat yang lebih tertata seperti sekarang ini, 

pelaksanaan upacara Ngasa akan lebih nyaman, selain itu revitalisasi juga 

berarti ikut melestarikan tempat upacara adat Ngasa dilaksanakan.  

Tidak hanya dengan merevitalisasi fasilitas pelaksanaan upacara 

Ngasa, bentuk upaya pelestarian upacara adat Ngasa dari segi non hukum 

adalah dengan memberikan dukungan dan bantuan dalam hal pelaksanaan 
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upacara Ngasa. Perlu diketahui bahwa untuk melaksanakan upacara Ngasa 

tentunya dibutuhkan banyak dana, dana tersebut digunakan untuk 

menunjang pelaksanaan Ngasa, seperti digunakan dalam pentas budaya 

yang membutuhkan banyak dana, menyiapkan fasilitas yang digunakan 

dalam upacara Ngasa, serta untuk acara penyambutan tamu undangan. 

Dengan banyaknya dana yang dibutuhkan, dibutuhkan peran dari 

Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Brebes untuk membantu masalah dana tersebut. Berdasarkan 

hasil penelitian, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes turut 

membantu memberikan dana hibah untuk penyelenggaraan Ngasa, 

meskipun dana yang diberikan tidak mencakup keseluruhan dana yang 

dibutuhkan, melainkan hanya sebagian saja. Dengan memberikan bantuan 

hibah dana tersebut, akan cukup membantu masyarakat Jalawastu untuk 

terus menyelenggarakan upacara adat Ngasa, karena jika tidak ada bantuan 

dana seperti demikian bukan tidak mungkin masyarakat akan terbebani dan 

akhirnya upacara Ngasa akan terancam kelestariannya.  

Selain dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Brebes, pelestarian upacara adat Ngasa juga membutuhkan peran serta 

masyarakat Jalawastu sebagai pengemban. Masyarakat Jalawastu harus 

terus melestarikan keberadaan upacara Ngasa dan juga secara konsisten 

menjaga nilai-nilai yang ada dalam upacara Ngasa. Selainkarena alasan 

menjaga warisan leluhur Jalawastu, dengan menjaga kelestarian upacara 

Ngasa juga berarti menjaga juga jati diri dan nilai-nilai hidup yang dimiliki 

masyarakat Jalawsatu yang tergambar dalam upacara Ngasa.   
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Salah satu bentuk konkret dari pelestarian upacara adat Ngasa yang 

dilakukan oleh masyarakat Jalawastu adalah dengan secara konsisten terus 

melaksanakan upacara adat Ngasa dan tetap berusaha mempertahankan 

nilai-nilai yang ada dalam upacara Ngasa, seperti pelaksanaan upacara 

Ngasa tahun ini yang dilaksanakan pada Selasa Kliwon, tanggal 10 Maret 

2020. Selain dengan terus melaksanakan upacara Ngasa, masyarakat 

Jalawastu juga turut memelihara tempat pelaksanaan Ngasa yakni Gedong 

Pasarean. Juru kunci Gedong Pasarean yakni Bapak Taryuki akan secara 

rutin minimal seminggu sekali membersihkan lokasi Gedong Pasarean dari 

guguran daun dan semacamnya, selain itu lokasi Gedong Pasarean juga 

cukup dijaga, orang yang tanpa ijin tidak diperkenankan memasuki area 

Gedong Pasarean.  

Perkembangan jaman yang mulai masuk ke kehidupan masyarakat 

Jalawastu, berpengaruh juga terhadap pola pikir sebagian masyarakat 

Jalawastu menjadi lebih modern. Bukan tidak mungkin dengan 

perkembangan pola pikir tersebut juga akan berpengaruh terhadap 

kelestarian upacara adat Ngasa, masyarakat Jalawastu yang sudah memiliki 

pemikiran modern tersebut terlebih bagi generasi muda Jalawastu bisa saja 

berpikir untuk tidak mengadakan upacara-upacara adat lagi, termasuk 

upacara adat Ngasa.  

Berpatokan bahwa upacara Ngasa merupakan warisan leluhur yang 

dimiliki oleh masyarakat Jalawastu, sudah menjadi kewajiban bagi para 

generasi mudanyauntuk terus melestarikan upacara Ngasa, dengan ikut 

berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara Ngasa dan menjaga nilai-nilai 



122 

 

 

 

yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan rasa memiliki 

oleh masyarakat Jalawastu, terlebih generasi tuanya untuk mulai 

mengenalkan dan mengedukasi budaya yang ada salah satunya upacara 

Ngasa ke generasi mudanya. Dengan mengenalkan dan mengedukasi 

generasi muda, diharapkan mereka para generasi muda Jalawastu akan mau 

dan terpanggil untuk terus melestarikan budaya para leluhurnya, termasuk 

upacara adat Ngasa itu sendiri.  

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelestarian upacara adat Ngasa 

adalah orisinalitas upacara adat Ngasa itu sendiri. Diperlukan kajian ilmiah 

yang lebih mengenai hal tersebut, kajian tersebut diperlukan untuk 

mengetahui seberapa orisinalitas upacara Ngasa yang saat ini dilaksanakan. 

Kajian tersebut juga diperlukan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang 

terlibat dalam upaya pelestarian tentang apa saja yang seharusnya tetap 

dipertahankan, dan apa saja yang sebenarnya tidak ada sangkutannya 

dengan upacara Ngasa. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Jalawastu 

menyatakan bahwa pelaksanaan upacara Ngasa yang sampai saat ini 

dilakukan masih sesuai dengan aslinya, hal tersebut didasarkan pada adanya 

pantangan-pantangan yang tetap dipatuhi. Namun, diakui juga oleh 

informan pada saat penelitian bahwa ada hal yang tidak ada sangkutannya 

dengan upacara Ngasa namun dilaksanakan saat pelaksanaan Ngasa, yakni 

perang centhong. Adanya perang centhong dalam pelaksanaan upacara adat 

Ngasa awalnya dimaksudkan untuk memeriahkan perayaan upacara Ngasa, 

tepatnya untuk penyambutan tamu undangan seperti Bupati dan lainnya. 

Namun terjadi kesalahan persepsi yang menganggap bahwa perang 
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centhong termasuk dalam bagian pelaksanaan upacara Ngasa. Hal ini 

menjadikan semakin diperlukannya kajian ilmiah mengenai upacara adat 

Ngasa supaya nilai-nilai yang seharusnya dijaga tetap terjaga 

kelestariannya, serta tetap sesuai dengan pelaksanaan Ngasa yang asli tanpa 

ada hal lain yang tidak sesuai keasliannya namun ikut dilaksanakan.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

1. Simpulan  

1.  Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelestarian Upacara Adat Ngasa 

Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Brebes 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta  

   Upaya perlindungan hukum bagi pelestarian upacara adat Ngasa 

dalam penelitian ini didasarkan pada teori utilitarian, yang menyatakan bahwa 

pembentukan hukum harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi 

masyarakat. Begitu pula dengan langkah perlindungan hukum bagi 

pelestarian upacara adat Ngasa yang seharusnya bisa memberikan manfaat 

dan kebahagiaan bagi masyarakat Jalawastu sebagai pengemban. 

Upaya perlindungan hukum bagi pelestarian upacara adat Ngasa 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes adalah dengan 

melakukan inventarisasi terhadap upacara Ngasa, yang didasarkan pada 

Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Langkah lain yang dilakukan yakni dengan melakukan publikasi, yang 

didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pemajuan Kebudayaan. 

  Berdasarkan hal diatas, diperlukan upaya perlindungan hukum bagi 

pelestarian upacara adat Ngasa dibutuhkan langkah konkret yang dapat 

memberikan kepastian hukum, selain itu juga memberikan manfaat dan 
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kebahagiaan bagi masyarakat Jalawastu. Langkah yang dapat dilakukan 

adalah dengan membentuk peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi 

budaya tradisional maupun dengan mendaftarkan upacara adat Ngasa ke 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai ekspresi budaya tradisional 

yang berasal dari Jalawastu. Sehingga masyarakat Jalawastu akan merasa 

bahwa upacara adat Ngasa yang dimiliki telah diakui dan dilindungi, serta 

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jalawastu. 

 

2. Bentuk Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Dalam 

Melestarikan Upacara Adat Ngasa Di Kampung Budaya Jalawastu  

  Bentuk upaya pelestarian upacara adat Ngasa yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes diantaranya dengan melaksanakan 

revitalisasi terhadap tempat ataupun fasilitas yang digunakan dalam 

pelaksanaan upacara adat Ngasa, pendaftaran Jalawastu sebagai Warisan 

Budaya Tak Benda (WBTB) Kategori Ritus Adat, dan juga pemberian 

bantuan dan dukungan bagi masyarakat Jalawastu dalam melaksanakan 

upacara adat Ngasa. Selain itu, peran masyarakat Jalawastu adalah dengan 

menjaga keaslian nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat Ngasa dan 

juga dengan merawat fasilitas dan tempat yang digunakan dalam pelaksanaan 

upacara Ngasa.  

  Hal yang perlu diperhatikan dalam pelestarian upacara adat Ngasa 

adalah keaslian atau orisinalitas nya. Upaya pelestarian yang dilakukan harus 

tetap memperhatikan keaslian dari upacara Ngasa itu sendiri, karena jika tidak 

memperhatikan nilai-nilai yang selama ini sudah ada dan berkembang di 
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masyarakat Jalawastu maka menimbulkan kekhawatiran akan adanya 

pergeseran nilai-nilai yang ada di upacara Ngasa. hal tersebut sebagaimana 

diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta.  

  

2.  Saran  

Berdasarkan hasil simpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat 

disampaikan yakni:  

1. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes  

a) Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes diharapkan dapat segera untuk 

merumuskan serta mengundangkan peraturan daerah yang secara 

khusus mengatur tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya 

tradisional serta mendaftarkan upacara adat Ngasa ke Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai ekspresi budaya tradisional 

yang berasal dari Jalawastu, Kabupaten Brebes. 

b) Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes diharapkan mampu 

mengevaluasi pelaksanaan perlindungan bagi pelestarian upacara adat 

Ngasa, sehingga didapatkan upaya yang lebih efektif dan sesuai 

dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Jalawastu.  

2. Saran untuk Masyarakat Jalawastu:  

a) Masyarakat Jalawastu diharapkan dapat terus konsisten dan 

berkelanjutan dalam upaya melindungi dan melestarikan upacara adat 

Ngasa, seperti menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat 
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Ngasa dari pengaruh budaya asing, sehingga nilai-nilai dalam upacara 

adat Ngasa terus terjaga keasliannya.  

b) Masyarakat Jalawastu diharapkan lebih peduli mengenai kelestarian 

upacara adat Ngasa, salah satunya dengan mulai mengedukasi generasi 

mudanya untuk dapat terus melaksanakan dan berpartisipasi dalam 

pelaksanaan upacara adat Ngasa Ngasa sebagai warisan para leluhur. 
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Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  
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Laman: http://fh.unnes.ac.id; email: fh@unnes.ac.id   

INSTRUMEN PENELITIAN  

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BREBES  

  

RumusanMasalah 1   

Bagaimana perlindungan bagi pelestarian upacara adat Ngasa sebagai 

ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?  

1. Bagaimana potensi ekspresi budaya tradisional tak benda yang ada di 

Kabupaten Brebes?   

2. Di daerah mana yang banyak memiliki potensi ekspresi budaya tradisional 

non benda? Lalu menurut saudara perbedaan potensi di setiap daerah 

disebabkan oleh faktor apa?  

3. Terkait ekspresi budaya tradisional yang berupa upacara adat, apa saja dan 

di daerah mana ekspresi budaya tradisional berupa upacara adat tersebut 

tumbuh dan berkembang?  

4. Apakah saudara mengetahui mengenai ekspresi budaya tradisional berupa 

upacara adat Ngasa yang ada di Kampung Budaya Jalawastu?  

5. Bagaimana secara umum pelaksanaan perlindungan hukum yang 

dilakukanoleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes 

terhadap upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional?   

http://fh.unnes.ac.id/
http://fh.unnes.ac.id/
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6. Apakah tujuan yang ingin dicapai dengan adanya perlindungan terhadap 

upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional Kabupaten Brebes?  

7. Apakah sudah ada tindakan preventif atau pencegahan terhadap 

pelanggaran kekayaan intelektual ekspresi budaya tradisional oleh 

Pemerintah Daerah maupun Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten 

Brebes khususnya mengenai upacara adat Ngasa? Jika ada, apa tindakan 

konkrit yang dilakukan?  

8. Apakah sudah ada dasar hukum berupa Peraturan Daerah sebagai langkah 

tindakan preventif atau pencegahan terhadap pelanggaran kekayaan 

intelektual ekspresi budaya tradisional takbenda oleh Pemerintah Daerah 

maupun Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes?  

9. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, tepatnya Pasal 39 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data 

Kekayaan Intelektual Komunal?  

10. Bagaimana konsep dari pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan 

Dan Pariwisata Kabupaten Brebesk hususnya bagi ekspresi budaya 

tradisional seperti upacara adat Ngasa? Lalu, apakah upacara adat Ngasa 

sudah dilakukan pendataan?  

11. Apa akibat hukum maupun non hukum yang timbul apabila sebuah ekspresi 

budaya tradisional khususnya yang tak benda tidak tercatat kedalam data 

base atau Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal ?  
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12. Adakah manfaat ekonomi atau lainnya yang akan didapatkan oleh 

masyarakat pengemban dari adanya pencatatan ekspresi budaya tradisional 

sebagai kekayaan intelektual komunal? Bentuknya seperti apa?   

13. Apa tindakan represif yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Kabupaten Brebes apabila ada pelanggaran, pencurian, dan 

pembajakan terhadap kekayaan intelektual komunal khususnya terkait 

ekspresi budaya tradisonal?   

14. Apakah ada kasus yang sudah terjadi terkait pelanggaran, pencurian, dan 

pembajakan terhadap Kekayaan Intelektual khususnya terhadap ekspresi 

budaya tradisional yang ada di Kabupaten Brebes? Jika ada, seperti apa 

kasus nya dan bagaimana penyelesaiannya?  

15. Apakah sudah ada kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual terkait upacara 

adat Ngasa? Jika ada, bagaimana langkah penyelesaiannya?  

16. Apa saja kendala yang dialami oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Brebes dalam penerapan perlindungan hukum ekspresi budaya 

tradisional khususnya mengenai upacara adat Ngasa?  

  

Rumusan Masalah 2  

Bagaimana bentuk upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam 

melestarikan upacara adat Ngasa di Kampung Budaya Jalawastu ?  

1. Apakah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes juga turut 

melakukan pelestarian terhadap upacara adat Ngasa di Kampung Budaya 

Jalawastu?   
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2. Jika iya, lalu bagaimana bentuk pelestarian terhadap upacara adat Ngasa di 

Kampung Budaya Jalawastu?  

3. Dari Pemerinta Daerah Kabupaten Brebes sendiri selama ini, apakah sudah 

ada peran konkret yang telah dilakukan dalam upaya pelestarian upacara 

adat Ngasa di Jalawastu? Jika ada, seperti apa? Jika tidak ada, saran dari 

saudara seperti apa yang seharusanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Brebes?  

4. Bagaimana perkembangan yang sudah terjadi dari upaya pelestarian yang 

dilakukan terhadap upacara adat Ngasa di Kampung Budaya Jalawastu?  

5. Apakah ada langkah lain yang sedang maupun akan dilakukan sebagai 

bentuk pelestarian upacara adat Ngasa?  

6. Bagaimana pelaksanaan upacara adat Ngasa yang selama ini telah 

dilaksanakan? Dalam pelaksanaan tersebut, bagaimana peran dari Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes?  

7. Selama ini, adakah kendala yang dialami oleh Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Kabupaten Brebes dalam melakukan upaya pelestarian upacara 

adat Ngasa? Jika ada apa saja dan bagaimana mengatasinya?  
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Lampiran 2 Instrumen Penelitian Dewan Adat Jalawastu  

  

INSTRUMEN PENELITIAN   

  

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELESTARIAN UPACARA ADAT 

NGASA SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KAMPUNG 

BUDAYA JALAWASTU KABUPATEN BREBES 

  

Oleh:   

Karisma Maulana Yusuf  

8111416151  

  

  

  

  

  

  

  

  

FAKULTAS HUKUM  UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

SEMARANG, JUNI 2020  
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM 

Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  

Telp. +62248507891; +62470709205; fax. +62248507891  

Laman: http://fh.unnes.ac.id; email: fh@unnes.ac.id  

  

INSTRUMEN PENELITIAN   

KANTOR KEPALA DESA CISEUREUH  

  

Rumusan Masalah 1   

Bagaimana perlindungan bagi pelestarian upacara adat Ngasa sebagai 

ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?  

8. Bagaimana pelaksanaan upacara adat Ngasa yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Jalawastu?  

9. Bagaimana asal usul dari upacara adat Ngasa? Arti dari Ngasa itu apa?  

10. Sejak kapan upacara adat Ngasa itu ada? Dan siapa yang pertama kali 

memperkenalkan upacara Ngasa di Jalawastu?  

11. Bagaimana perkembangan upacara adat Ngasa yang telah di laksanakan dari 

dahulu sampai sekarang?  

12. Apa maksud dari pelaksanaan upacara adat Ngasa yang dilaksanakan 

masyarakat Jalawastu? Nilai-nilai apa yang terkandung didalam 

pelaksanaan upacara adat Ngasa?  

http://fh.unnes.ac.id/
http://fh.unnes.ac.id/
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13. Dalam pelaksanaan upacara Ngasa ada atau tidak pantangan yang harus 

diperhatikan? Jika pantangan tersebut dilanggar, bagaimana konsekuensi 

nya?  

14. Apakah sudah pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes mengenai langkah 

perlindungan upacara adat Ngasa?  

15. Bagaimana langkah perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes dalam 

melindungi upacara adat Ngasa?  

16. Apakah sudah pernah ada upaya untuk mendaftarkan upacara adat Ngasa 

sebagai ekspresi budaya tradisional milik masyarakat Jalawastu ke Ditjen 

KI?  

17. Jika belum, apakah masyarakat di Jalawastu berminat untuk mendaftarkan 

upacara adat Ngasa ke Ditjen KI sebagai bentuk perlindungan terhadap 

upacara adat Ngasa?  

18. Apakah sudah pernah ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes maupun lembaga berkaitan 

dengan perlindungan upacara adat Ngasa berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?  

19. Jika sudah, apakah masyarakat Jalawastu sudah mengetahui dan menyadari 

bahwa upacara adat Ngasa dapat dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta?  

20. Apakah masyarakat Jalawastu berminat dan merasa perlu untuk melindungi 

upacara adat Ngasa berdasarkan UU Hak Cipta?   
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21. Apakah sudah ada upaya inventarisasi dari Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Kabupaten Brebes terhadap upacara adat Ngasa?  

22. Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Jalawastu dalam melaksanakan 

perlindungan terhadap upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya 

tradisional yang diemban nya?  

23. Apakah masyarakat Jalawastu sudah merasa puas tehadap langkah 

perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Brebes? Jika belum, apa yang seharusnya dilakukan?  

24. Apakah masyarakat Jalawastu merasa perlu adanya dasar hukum berupa 

Peraturan Daerah dalam upaya perlindungan ekspresi budaya tardisional 

khususnya terhadap upacara Ngasa?  

25. Adakah kekhawatiran dari masyarakat Jalawastu apabila suatu saat nanti 

ada pelanggaran Kekayaan Intelektual terhadap upacara adat Ngasa?  

26. Apakah sudah pernah ada tindakan dari pihak lain untuk melanggar, 

membajak Kekayaan Intelektual maupun tindakan lain yang merugikan 

dalam upaya perlindungan upacara adat Ngasa?  

27. Jika ada, bagaimana respon dari masyarakat serta bagaimana langkah 

penyelesaiannya?  

28. Apa harapan saudara terhadap Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  

Kabupaten Brebes dalam melakukan perlindungan upacara adat Ngasa?  
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Rumusan Masalah 2  

Bagaimana bentuk upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam 

melestarikan upacara adat Ngasa di Kampung Budaya Jalawastu ?  

1. Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Jalawastu dalam melakukan 

pelestarian upacara adat Ngasa?  

2. Apa tujuan dari masayarakat Jalawastu dalam melestarikan upacara adat 

Ngasa?  

3. Apakah ada nilai-nilai yang dijaga dalam usaha pelestarian upacara adat 

Ngasa? Jika ada, nilai apa saja yang dijaga?  

4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat Jalawastu maupun 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kabupaten Brebes dalam melakukan pelestarian upacara adat Ngasa?  

5. Apakah ada langkah lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes dalam 

melakukan pelestarian upacara adat Ngasa?  

6. Apa yang menjadi keunikan atau kekhasan upacara adat Ngasa 

dibandingkan upacara adat lain yang sejenis?  

7. Apakah sudah pernah ada upaya untuk memodifikasi upacara adat 

Ngasa dari aslinya? Jika sudah, dikarenakan faktor apa?  

8. Apakah saudara setuju untuk memodifikasi pelaksanaan upacara adat 

Ngasa mengikuti perkembangan zaman? Jika tidak jelaskan alasan 

saudara tidak setuju?  
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Lampiran 3   

DOKUMENTASI  

  

 

Gambar proses wawancara dengan Bapak Wisto Widodo di Kampung Jalawastu  
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Gambar lokasi Gedong Pasarean Jalawastu  
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Gambar proses wawancara dengan Bapak Wijanarto di Kantor Bidang  

Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Brebes  

  

  

 


