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ABSTRAK 

 

Mulia, Qori Abdi; 2019. Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil 

Kesenian dan Produk UMKM di Desa Wisata Kandri. Skripsi, Bagian Hukum 

Perdata, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing; Dr. 

Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci : Desa Wisata Kandri; Kekayaan Intelektual; Kesenian; Produk 

UMKM; Perlindungan Hukum. 

 

 Desa Wisata Kandri merupakan desa wisata yang telah diresmikan oleh 

Pemerintah Kota Semarang. Desa Wisata Kandri menawarkan wisata alam, 

kebudayaan dan kesenian oleh karena itu Desa Wisata Kandri mempunyai 

kebudayaan dan kesenian asli Kelurahan Kandri. Terbentuknya Desa Wisata 

Kandri juga menciptakan berbagai usaha industri rumahan oleh warga kelurahan 

kandri sebagai buah tangan asli Desa Wisata Kandri sehingga Desa Wisata Kandri 

memiliki banyak kekayaan intelektual. Namun kekayaan intelektual tersebut 

belum ada yang terdaftar dan terlindungi oleh hukum. Permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini yakni (1). Bagaimana peran pengelola desa wisata kandri dan 

pemerintah Kota Semarang dalam melindungi kekayaan intelektual asli Desa 

Wisata Kandri? serta (2) Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual terhadap 

kesenian dan produk UMKM di Desa Wisata Kandri? 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris 

dengan pendekatan kualitatif bersifat analitis. Data primer diperoleh dari 

wawancara, observasi dan dokumentasi, data sekunder diperoleh dari studi 

pustaka dan peraturan perundang-undangan. 

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa ; (1). Peran 

Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Kandri serta Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang belum mencangkup perlindungan kekayaan intelektual 

masih berfokus pada pengembangan dan promosi pariwisata. Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah juga belum 

melakukan sosialisasi perlindungan kekayaan intelektual di Desa Wisata Kandri; 

(2) Perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Desa Wisata Kandri hingga saat 

ini hanya melalui metode Defensive Protection yaitu dengan melakukan 

pencatatan dan dokumentasi terhadap kekayaan intelektual asli Desa Wisata 

Kandri. 

Simpulan; (1). Peran Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Kandri, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah dalam perlindungan kekayaan 

intelektual Desa Wisata Kandri belum ada hingga saat ini; (2), Upaya 

Perlindungan Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Kandri terhadap kekayaan 

intelektual Desa Wisata Kandri saat ini hanya melalui metode Defensive 

Protection dengan melakukan pencatatan dan dokumentasi. Saran; perlu adanya 

kerjasam berbagai pihak terkait untuk melindungi kekayaan intelektual dan juga 

adanya pengawasan berkelanjutan dari dinas terkait.  
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ABSTRACT 

 

Mulia, Qori Abdi; 2019. Protection of Intellectual Property Against Arts 

and SME Products in the Kandri Tourism Village. Thesis, Civil Law Major, 

Faculty of Law, Semarang State University. Supervisor; Dr. Dewi Sulistianingsih, 

S.H., M.H. 

 

Keywords: Kandri Tourism Village; Intellectual Property; Art; SME 

Products; Legal Protection. 

 

Kandri Tourism Village is tourist villages that have been inaugurated by 

the Government of Semarang to improve  tourist visits to Central Java Region, 

particularly  the City of Semarang. The Kandri Tourism Village offers indegenous 

Kandri natur, culture and art which were  managed by Kandri Tourism Village 

Tourism Awareness Group. The establishment of the Kandri Tourism Village has 

also numerous home-based industrial businesses by the native of Kandri providing 

much needed original souvenirs of Kandri Tourism Village. But, all intellectual 

property from Kandri doesn’t protected by the law and not registration yet. 

Therefore objectives of this study were to discuss. (1) What is the role Kandri 

Tourism Village  manager and Government of Semarang in protecting the original 

intellectual property of Kandri Tourism Village? and (2) How Kandri Tourism 

Village  manager protect original intellectual property of Kandri Tourism Village 

and SME products in the Kandri Tourism Village? 

The research method used in this study is empirical juridical with  

qualitative analytical approach. Primary data obtained from interviews, 

observations and documentations, whereas secondary data were obtained from 

literature studies and legislation. 

Research and discussion results include; (1). Pertaining the role of the 

Kandri Village Tourism Awareness Group and the Semarang City Culture and 

Tourism Office indicated intellectual property protection was still excluded 

ascurrenly they were heavily focused on tourism development and promotion. 

Furthemore, The Ministry of Law and Human Rights of Central Java Regional 

Office has also yet to carry out socialization program on the protection of 

intellectual property in the Kandri Tourism Village; (2) Protection of intellectual 

property in the Kandri Tourism Village to date has only been through the 

Defensive Protection method recording and documenting the original intellectual 

property of the Kandri Tourism Village. 

In conclusions; (1). the role of Kandri Tourism Village the Semarang City 

Culture and Tourism Office, and the Ministry of Law and Human Rights of the 

Central Java Regional Office in protecting the intellectual property of the Kandri 

Tourism Village has not reach its maximum effectiveness yet; (2), Efforts to 

protect Kandri Village Tourism Awareness Group against the intellectual property 

of the Kandri Tourism Village currently only through the Defensive Protection 

method by recording and documenting. Suggestion; all the elemengts need to 

build good an agreement to protect intelectual property and need more 

monitoring.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kekayaan Intelektual berasal dari dari kegiatan kreatif suatu kemampuan 

daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai 

bentuknya, bermanfaat, berguna untuk menunjang kehidupan dan memiliki nilai 

ekonomi. Kekayaan Intelektual merupakan hak private dan memiliki 

keistimewaan tersendiri dikarenakan memiliki sifat eksklusif dan juga memiliki 

nilai ekonomi oleh karena itu pihak manapun dilarang untuk meniru, memakai, 

dan mempergunakan dalam perdagangan suatu karya intelektual tanpa seizin 

pencipta.  

Hak Kekayaan Intelektual dalam  World  Intellectual Property  Organization 

(WIPO) disebut “creation of the mind” yang dapat di artikan sebuah karya 

manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. 

(Widyastuti, 2010:3) sehingga dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual 

merupakan “Product of Mind”.  

Karateristik Hak Kekayaan Intelektual tidak menguasai kekayaan secara 

fisik, melainkan hanya dapat dikuasai melalui klaim atau tindakan hukum, yang 

artinya kepemilikan hanya tercatat dalam suatu tindakan hukum, terutama apabila 

terdapat pelanggaran terhadap hak tersebut. (Kartini. 2005 : 46) Sebab itu, Hak 

Kekayaan Inteletektual tidak hanya menuntut pengakuan dan penghargaan saja, 

tetapi juga perlindungan. 

Kekayaan Intelektual memiliki banyak macamnya diantarannya adalah Hak 

Cipta, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak 
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Rahasia Dagang, Hak Perlindungan Varietas Tanaman sampai dengan Hak Desain 

Tata Letak Sirkut Terpadu. 

Hak Cipta  Hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, 

seni dan sastra. Hak Cipta diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa : 

“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 

perundang-undangan” 

Hak Cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra 

dibuat/diciptakan. Hak Cipta yang terlahir dari hasil buah pikiran atau kreasi 

manusia terbagi dalam beberapa bidang seperti seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.  

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menjelaskan tentang 

karya seni yang didalamnya termasuk karya seni tradisional yang disebut Folklore 

yaitu sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun 

perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya 

berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun 

temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, 

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

tradisional 

Perlindungan bagi folklore di tataran internasional terjadi dalam Convention 

on Biological on Biological Diversity 1992 pada Article 8j sebagai berikut : 

(Sardjono, Jakarta : 2005) 

“Each contracting party shall, as far as possible and as appropriate 

subject to its national legislation, respect, preserve and maintain 

knowledge, innovations and practices of indigenous and local commnities 

embodying traditional lifestyle relevant for the conservations and sustainble 

use of biological diversity and promote their wider application with the 

approval and involvement of the holders of such knowledge, innovation and 
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practise and ecourage the equtable sharing of the benefits arising from the 

utlization of such knowledge, innovation and practices” 

Convention on Biological Dimrsity (CBD, mendifiniskan Traditional 

Knowledge atau Folklore adalah pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik 

masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga 

teknologi lokal dan asli (Purba. 2001:33). Berbeda dengan kepemilikan kekayaan 

Intelektual yang pada umumnya bersifat privat, kepemilkan folklore masyarakat 

bersifat kolektif dan komunal. 

Perlindungan Hukum Indonesia terhadap karya seni tradisional belum 

optimal, hingga saat ini Pemerintah Republik Indonesia baru memulai menyusun 

rancangan undang-undang untuk melindungi penggunaan kekayaan yang ada pada 

Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional (PTEBT). 

(Kusumadara. 2011 :22) Selain membuat Rancangan Undang-Undang 

Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional (PTEBT), Pemerintah 

Indonesia juga mulai untuk ikut serta dalam forum-forum internasional yang di 

adakan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan atas  Pengetahuan 

Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 

Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Hak Cipta dan juga Hak 

Kekayaan Industri yang terdiri dari hak atas a) Paten dan Paten Sederhana, b) 

Merek/Merek Dagang (Trademark) dan Indikasi Geografis, c) Desain Industri 

(Industrial Design), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) Rahasia Dagang 

(Trade Secret), f) Perlindungan Varietas Tanaman. 

Salah satu ruang lingkup dari kekayaan industri ialah merek. Merek adalah 

tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang-barang yang dihasilkannya 

sebagai tanda pengenal. (Effendi, 2008: 252) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-
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Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

menyebutkan pengertian merek sebagai berikut : 

“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.” 

 

Merek pada dasarnya memiliki beberapa fungsi sebagai berikut , 1) Sebagai 

tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilakan seseorang 

atau beberapa orang secara bersama-sama, 2) Sebagai alat promosi, sehingga 

mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya, 3) Sebagai 

Jaminan atas mutu barang. 4)Jaminan asal barang yang di produksi, 

5)Menunjukan adanya hak kepemilikan atas merek. (Mahdi . 2016 : 3). Merek 

menjadi penting bagi produsen karena memiliki berbagai fungsi bagi suatu 

produk. 

Pentingnya suatu merek bagi suatu produk mengharuskan suatu merek di 

lindungi oleh Hukum. Peraturan tentang telah dibuat baik dalam skala nasional 

maupun internasional. Peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga 

persaingan usaha yang sehat. (Saidin. 2002: 29)  Merek dapat dilindungi jika 

merek tersebut telah didaftarkan. Sehingga pengusaha wajib untuk mendaftarkan 

mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum. 

Strategi baru dalam sektor pariwisata ialah pembangunan desa wisata. 

Dengan kekayaan alam dan keberagaman bangsa Indonesia maka desa wisata 

dapat menjadi salah satu objek pariwisata yang dapat di unggulkan. Desa wisata 

ini menyajikan berbagai macam wisata kepada para wisatawan mulai dari wisata 

kuliner, tarian, lagu-lagu dan juga tradisi masyarakat asli desa wisata tersebut. 
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Maka dari itu mulai banyak bermunculan desa-desa wisata di berbagai daerah 

dengan ciri khas  masing-masing. 

Desa wisata yang sedang berkembang ialah Desa Wisata Kandri yang 

berlokasi di Gunungpati Kota Semarang. Desa Wisata Kandri ini merupakan salah 

satu objek wisata baru di Kota Semarang yang juga sedang gencar di kembangkan 

dan di promosikan oleh pemerintah Kota Semarang karena memiliki banyak 

potensi yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.  

Kelurahan Kandri ditetapkan menjadi sebuah Desa Wisata sejak tahun 2012 

melalui Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 556/407. Desa Wisata 

Kandri mengusung tema wisata budaya yang dikemas ke dalam paket wisata one 

day tour dimana wisatawan dapat memilih paket wisata yang sudah disediakan 

oleh pihak pengelola desa wisata. Tata letak dan tata ruang di Desa Wisata Kandri 

juga unik dimana masing-masing RW mempunyai ciri khas masing-masing 

sebagai destinasi wisata. Desa Wisata Kandri ini memang sengaja diciptakan oleh 

pemerintah Kota Semarang sebagai destinasi wisata berbasis budaya. 

Desa Wisata Kandri mempunyai berbagai macam seni budaya asli 

masyarakat Kelurahan Kandri seperti budaya Nyadran Kali, Nyandran Sendang, 

Apitan dan tradisi terbesar yang diselenggarakan di Desa Wisata Kandri ialah 

Rewandha yang merupakan perhelatan seni budaya khas Desa Wisata Kandri 

yang selalu ditampilkan sebagai media promosi untuk meningkatkan jumlah 

wisatawan agar berkunjung ke Desa Wisata Kandri.  

Desa Wisata Kandri juga terkenal akan beragamnya produk-produk home 

industry, karena memang terdapat banyak sekali home industry di Desa Wisata 

Kandri. home industry ini memproduksi berbagai macam souvenir sebagai buah 
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tangan para wisatawana dan juga berbagai macam produk olahan makanan yang 

khas Semarang. Banyaknya home industry ini juga telah meningkatakan 

pendapatan ekonomi warga masyarakat di Desa Wisata Kandri. 

Desa Wisata Kandri sedang gencar di promosikan oleh pemerintah Kota 

Semarang sebagai objek wisata baru unggulan Kota Semarang. Dengan 

menampilkan hasil kesenian seperti tarian, lagu dan tradisi serta banyaknya 

souvenir maupun produk olahan makanan yang diproduksi menjadikan hal 

tersebut memiliki potensi yang besar untuk terkenal dan diketahui khalayak 

umum. Oleh karena itu semakin terkenalnya Desa Wisata Kandri maka membuat 

tarian, lagu, tradisi dan produk industri rumahan yang khas Kelurahan Kandri 

akan rawan terhadap penjiplakan jika tidak segera di lindungi.  

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

perlindungan terhadap Karya Cipta dan Kekayaan Industri terkhusus Merek pada 

Desa Wisata Kandri sehingga disusunlah skripsi dengan judul 

“PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP HASIL 

KESENIAN DAN PRODUK UMKM DI DESA WISATA KANDRI” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, 

mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kesenian dan 

Produk UMKM di Desa Wisata Kandri teridentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Belum adanya tindakan dari masyarakat dan pengelola desa 

wisata kandri untuk melindungi kekayaan intelektual yang 
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berasal dari Desa Kandri baik itu hak cipta maupun perlindungan 

merek dari home industri; 

2. Pemerintah Kota Semarang belum optimal dalam melakukan 

upaya perlindungan kekayaan intelektual yang berasal dari Desa 

Wisata Kandri; 

3. Adanya pencurian hak cipta dari kesenian-kesenian asli 

Kelurahan Kandri oleh pihak luar karena belum adanya 

perlindungan hukum. 

4. Sedikitnya pendaftaran hak cipta tentang kesenian dan merek di 

Desa Wisata Kandri 

5. Pelanggaran hak cipta terhadap kesenian milik masyarakat Desa 

Wisata Kandri:  

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah yang muncul 

berkaitan dengan Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil 

Kesenian dan Produk UMKM di Desa Wisata Kandri sangat luas 

sehingga perlu adanya pembatasan masalah akan ruanglingkup 

permasalahan. Penulis membatasi pembahasan hanya mengenai 

perlindungan kekayaan intelektual yang terdapat pada Desa Wisata 

Kandri dan juga kekayaan intelektual yang asli hasil dari masyarakat 

Desa Wisata Kandri baik berupa kesenian dan juga produk home 

industry. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat disusun rumusan masalah diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran pengelola Desa Wisata Kandri dan Pemerintah 

Kota Semarang dalam melindungi kekayaan intelektual asli Desa 

Wisata Kandri? 

2. Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil 

kesenian dan produk UMKM di Desa Wisata Kandri?  
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka 

tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana peran pengelola Desa 

Wisata Kandri dan peran pemerintah Kota Semarang dalam 

melindungi kekayaan intelektual asli Desa Wisata Kandri. 

2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan kekayaan 

intelektual terhadap hasil kesenian dan produk UMKM di Desa 

Wisata Kandri. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperluas pemikiran dan pendapat hukum, memberi 

masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya 

dan hukum perdata pada khususnya, dan lebih khususnya lagi 

Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Perlindungan Hak 

Cipta dan Merek 

b. Menambah wacana dan refrensi sebagai bahan acuan bagi 

penelitian yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memperdalam wawasan penulis mengenai perlindungan 

kekakayaan intelektual pada kesenian dan produk masyarakat 

daerah 
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b. Bagi Pemerintah Kota Semarang 

Memberikan masukan kepada instansi pemerintah Kota 

Semarang dan pemegang kebijakan untuk mensosialisasikan 

pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap hasil kekayaan 

intelektual 

c. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Memberikan masukan kepada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan, 

memelihara dan melestarikan kekayaan intelektual di Desa 

Wisata Kandri. 

d. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar 

mengetahui pentingnya pengetahuan tentang Kekayaan 

Intelektual pada umumnya dan tentang perlindungan hukum 

terhadap hasil kekayaan intelektual 

e. Bagi Desa Wisata Kandri 

Memberikan pengetahuan dan wawasan akan pentingnya 

perlindungan hukum bagi hasil kekayaan intelektual yang 

terdapat di Desa Wisata Kandri.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Demi menjaga orisinalitas tulisan 

yang telah dibuat oleh Penulis, maka penulis perlu memaparkan penelitian 

penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang terkait 

dengan penelitian skripsi ini.  

Dalam hal ini, penelitian lain hanya akan penulis paparkan inti dari 

penelitiannya saja, sehingga pada akhirnya akan diketahui bahwa 

penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan 

penelitian terdahulu, dari hasil penelusuran yang dilakukan ditemukan 

beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan topik antara 

lain, sebagai berikut : 

1. Skripsi Putri Dian Fitri Andini, Fakultas Syariah’ah dan Hukum 

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, yang 

berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni 

Tari Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2014 

tentang Hak Cipta di Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini 

membahas tentang bagaiamana pemerintah Banyuwangi 

melindungi sebuah karya cipta dari hasil kesenian, skripsi ini juga 

menjalaskan faktor yang menyebutkan alasan dan kendala-

kendala kurangnya perlindungan dari sebuah karya cipta. 
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  Skripsi tersebut peneliti meneliti dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melakukan 

penillitian ke dinas terkait sepeti Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan juga Kementerian Hukum 

dan HAM, kedua kantor dinas tersebut telah melakukan 

sosisalisasi, penyelenggaraan pendaftaran, pengawasan, dan 

pemberian fasilitas pengurusan sertifikat hak cipta. Berdasarkan 

penelitian tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun 

banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah namun masih 

kurangnya kesadaran dari masarakat sendiri yang menghambat 

adanya perlindungan hukum dari sebuah keakayaan karya cipta. 

  Penelitian pertama dan peneliti yang diajukan penulis 

sama-sama menitikberatkan pada perlindungan hukum kekayaan 

intelektual oleh pemerintah. Penulis menyetuji bahwa pemerintah 

wajib hukumnya melakukan perlindungan terhadap hasil 

intelektual. Perbedaanya terletak dari subjek penelitiannya, 

penelitian terdahulu berfokus pada karya cipta tari sedangkan 

penelitian ini meneliti tentang perlindungan intelektual terhadap 

karya cipta dan merek. 

2. Skripsi, Della Clarisha Rusli, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2017, yang berjudul “Pemanfaatan 

Perlindungan Hukum Merek oleh Pengusaha UKN Batik di Kota 

Surakarta” menjelaskan bahwa baru sekitar 10% (sepuluh) persen 



13 
 

 
 

pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan yang telah 

mendaftarkan batiknya secara mandiri.  

 Skripsi Della menjabarkan penyebab rendahnya pendaftaran 

merek secara resmi oleh pengusaha batik di kota Solo karena 

beberapa faktor yang pertama ialah kurangnya pengetahuan 

mengenai pendaftaran merek, Kedua anggapan bahwa merek tidak 

perlu di daftarkan, Ketiga rendahnya peran pemerintah dan ke 

empat karena biaya pendaftaran merek.  

 Penulis menyetujui tentang penyebab rendahnya 

pendaftaran merek terhadap merek dagang bagi pengusaha 

UMKM. Perbedaan Skripsi Della dengan skripsi penulis terletak 

pada objek yang diteliti mencangkup juga perlindungan karya cipta 

seperti tarian dan lagu tradisional sehingga penelitian ini lebih luas 

cakupannya. 

3. Tesis Febe Bachtiar, Fakultas Hukum Univeristas Indonesia, 

Jakarta, 2011, yang berjudul “Perlindungan Hukum Ekspresi 

Budaya Tradisional (Folklore) Dalam Rangka Pemanfatan 

Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara”. Penelitian ini 

membahas tentang perlindungan folklore masyarakat adat Jepara 

dalam Undang-Undang Hak Cipta. 

 Penelitian Febe Bachtiyar mengungkapkan bahwa 

masyarakat adat jepara belum dapat menikmati potensi ekonomi 

ukiran jepara dengan semaksimal mungkin dikarena Undang-

Undang Hak Cipta belum melindungi secara jelas tentang 
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perlindungan hal-hak dari masyarakat lokal atau suku bangsa asli 

atas kekayaan intelektual. 

 Pengetahuan traditional dan folklore pada umumnya tidak 

dimiliki sevara individual oleh anggota masyarkat, akibatnya 

banyak terjadi perisitiwa penyalahgunaan hak atas karya-karya 

folklore Indonesia, dan potensi ekonominya lebih banyak 

dinikmati oleh orang asing daripada masyarakat adat Indonesia 

sendiri.  

 Penulis menyetujui bahwa Undang-Undang Hak Cipta saat 

ini belum melindungi Pengetahuan traditional dan folklore secara 

maksimal. Perbedaan Tesis Febe dengan skripsi penulis terletak 

pada objek dan subjek yang diteliti. Penulis Skripsi mengambil 

obejk di Semarang tepatnya di desa wisata kandri dan subjek yang 

diteliti juga lebih luas mencakup juga tentang merek karya yang 

terdapat di desa wisata kandri.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL DAN PENULIS ORISINALITAS 

1. Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak Cipta Karya 

Seni Tari Ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 28  

Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta di Kabupaten 

Banyuwangi. 

 

Skripsi, Putri Dian Fitri 

Andini, Fakultas Syariah’ah 

dan Hukum Univeristas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2015.  

 

Rumusan Masalah : 

Persamaan penulisan skripsi 

oleh Putri Dian Fitri Andini 

dengan Penulis ada pada 

objek yang diteliti yaitu 

tentang perlindungan Hak 

Cipta sebuah Karya Seni 

 

Perbedaannya terletak pada 

cakupan dan objek yang 

diteliti. Skripsi terdahulu 

meneliti tentang perlindungan 

karya seni yang beforkus 

pada tarian, sedangkan 

penulis meninjau 

perlindungan hukum lebih 
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1. Mengapa Hak Cipta 

Karya Seni tari di 

Kabupaten Banyuwangi 

harus dilindungi? 

2. Apakah bentuk-bentuk 

perlindungan hukum 

yang diberikan oleh 

pemerintah mampu 

melindungi hak cipta 

karya seni tari di 

Kabupaten Banyuwangi? 

3. Apa yang menjadi 

kendala-kendala dalam 

upaya perlindungan 

hukum terhadap hak 

cipta karya seni tari di 

Kabupaten Banyuwangi? 

 

luas mencangkup kesenian 

lain seperti lagu dan adat 

istiadat. 

 

Penulis juga meneliti tentang 

merek dagang produk olahan 

disebuah desa wisata dan juga 

ruang lingkupnya lebih 

sempit disebuah wilayah desa 

wisata. 

2. Pemanfaatan Perlindungan 

Hukum Merek oleh 

Pengusaha UKM Batik di 

Kota Surakarta 

 

Skripsi, Della Clarisha Rusli, 

Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 

2017. 

 

Rumusan Masalah : 

1. Mengapa pengusaha UKM 

batik di Kota Surakarta belum 

memanfaatkan perlindungan 

hukum merek? 

2. Apakah yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan 

perlindungan hokum merek di 

Kota Surakarta?   

Persamaan Penulisan Skripsi 

ini dengan Penulis adalah 

pada objek dan juga jenis 

lokasi penelitian yang 

mengambil lokasi di Desa 

Wisata. 

 

Perbedaannya ialah pada 

skripsi Della Clarisha Rusli 

berfokus pada merek batik di 

Kota Surakarta di desa 

Wisata Batik Laweyan. 

 

Penulis juga meniliti bukan 

hanya merek tetapi 

kebudayaan dan kesenian di 

desa wisata di Kota 

Semarang. 

3. Perlindungan Hukum 

Ekspresi Budaya Traditional 

(Folklore) Dalam Rangka 

Pemanfaatan Potensi 

Ekonomi Masyarakat Adat 

Jepara. 

 

Tesis, Febe Bachtiyar, 

Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia Jakarta, 2011. 

 

Persamaa Penulisan skripsi 

ini dengan Penulis adalah 

dalam hak penerapan UU 

Hak Cipta untuk melindungi 

folklore masyarakat lokal dan 

bagaimana mekanisme 

perlindungannya. 

 

Perbedaannya ialah pada 

Tesis Febe Bachtiyar lebih 

berfokus pada ekpresi budaya 
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Rumusan Masalah : 

1. Apa sajakah kendala dan 

hambatan dalam 

pemanfaatan potensi 

ekonomi masyarakat 

lokal/adat jepara? 

2. Bagaimanakah 

implementasi UU Hak 

Cipta sehubungan dengan 

Hak Terkait 

(Neighbouring Rights) 

atas ekspresi budaya 

tradisional (folklore) 

ukiran Jepara terhadap 

hak-hak pengrajin ukiran 

dan masyarakat lokal/adat 

Jepara ?   

3. Bagaimanakah mekanisme 

perlindungan bagi 

masyarakat lokal Jepara 

untuk tetap menikmati 

manfaat ekonomi dari 

karya ukiran Jepara 

setelah misappropriation 

oleh pihak asing? 

masyarakat lokal jepara 

sedangkan penulis juga 

meneliti tentang merek dari 

suatu budaya di desa wisata 

kandri.  

 

Tesis Febe Bachtiyar juga 

lebih menekankan pada 

bagaimana cara agar 

masyarakat lokal dapat 

menikmati manfaat eknomi 

sedangkan penulis tidakhanya 

menekankan dari manfaat 

ekonomi tetapi juga dari nilai 

pribadi suatu kekayaan 

kebudayaan di desa wisata 

kandri. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual (Bluntschi dan Josef 

Kohler) 

  Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak-hak yang 

tidak berwujud. Dalam sistem Hukum, Hak Kekayaan Intelektual 

merupakan bagian dari hak kekayaan atau hak kepemilikan, karena adanya 

hak eksklusif untuk menggunakan hak tersebut. Oleh karena itu Hak 

Kekayaan Intelektual memberikan keuntungan ekonomis bagi pemilik atau 

pemegang hak tersebut. 

  Hak milik pada kekayaan intelektual sesungguhnya terkandung dua 

sisi: hak kepribadian dan hak yang bersifat materiil (ekonomis) yang 
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merupakan satu kesatuan. Pandangan kedua sisi ini pula yang melahirkan 

dua teori dalam perlindungan kekayaan intelektual, kedua teori tersebut 

ialah Monistsm Theory dan Dualitism Theory . 

a. Monistsm Theory 

 Teori Monotism dipelopori oleh Bluntschi dan kemudian 

dikembangkan oleh Gierke. Teori ini, seperti dikemukakan oleh Gierke, 

lebih jauh menjelaskan, bahwa sebuah karya cipta adalah merupakan 

hasil/produk dari intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan 

hubungan yang sangat erat antara karya cipta dengan si penciptanya 

(autor). Jadi, teori ini menempatkan sifat kepribadian dari penciptanya 

sebagai hal yang “primair” dan menempatkan sifat ekonomisnya sebagai 

hal yang “sekundair”.  

  Teori ini menjelaskan kepentingan kepribadian si pencipta dapat 

ditonjolkan daripada kepentingan ekonomisnya. Sehingga, jika 

penciptanya sudah meninggal, ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk 

mempertahankan kepentingan kepribadian si penciptanya. Kepentingan si 

pencipta itu bersifat abadi dan kekal (forever), sedangkan kepentingan 

ekonomis si pencipta itu terbatas dengan waktu, seperti untuk Hak Cipta 

dibatasi sampai 50 (lima puluh) tahun p.m.a.(pencipta meninggal dunia). 

(Syafrinaldi. 2003;4)  

b. Dualistism Theory 

  Pandangan kedua yang dikenal dengan teori Dualistism (teori 

Dualistsme) mengatakan, bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis itu 

merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya. Hak cipta merupakan 
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hak yang didalamnya terkandung nilai ekonomis semata. Teori ini 

dipelopori oleh ahli hukum terkenal dari Jerman, Josef Kohler dengan 

teorinya yang terkenal dengan “Immaterialguterrecht”. Kohler 

menjelaskan, bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang 

(autor) dengan benda tak berwujud (immateriales gut). Jadi, menurut 

kohler, aspek ekonomis dari Hak Milik Intelektual lebih menonjol dari 

aspek kepribadiannya.  

  Dari kedua teori diatas melahirkan teori ketiga yang pada 

prinsipnya merupakan penyempurnaan dari pandangan yang pertama, 

sehingga teori ini disebut dengan teori monistisme modern (the modern 

monistsm theory). Menurut teori ini, antara aspek kepribadian dan ekonomi 

dari Hak Milik Intelektual itu merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Keduanya sama-sama mendapat perlindungan hukum dari hukum positif, 

baik oleh hukum internasional maupun oleh hukum negara-negara nasional. 

Teori ini di Jerman dipelopori oleh Jurist abad ke 20, seperti Ulmer, 

Schricker, dan lain-lain. Dalam Urhebegesetz tahun 1965 (UUHC Jerman) 

Pasal 11 secara jelas menganut teori yang terkahir ini. Begitu juga dengan 

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 juga menganut paham 

yang ketiga ini. 

2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Kekayaan Intelektual 

2.3.1 Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 



19 
 

 
 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menimati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 

2004:3). Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 

(dua) macam perlindungan hukum yakni, perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum represif (Philipus, 1994:2). 

Pada perlindungan hukum yang preventif mencegah terjadinya 

terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, baik yang secara tertulis 

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum 

(Mertokusumo, 2009:41).  

Philipus M. Hardjon menjelaskan prinsip perlindungan 

hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan 

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak - hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya 

dibarat, lahirnya konsep - konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan  terhadap hak - hak asasi manusia diarahkan pada 

pembatasan - pembatasan dan peletaan kewajiban pada masyarakat 

dan pemerintah (Philipus M. Hadjon, 1987:38). Kemudian Satjipto 

Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan 

adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan dengan cara 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut 

(Rahardjo, 2003:121). Lalu menurut Muchsin perlindungan hukum 

adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan 



20 
 

 
 

hubungan nilai - nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam 

sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 

pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2003:14).  

Jadi, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa 

perlindungan hukum adalah segala upaya kegiatan yang dapat 

menjaga atau memelihara harkat dan martabat masyarakat demi 

mencapai keadilan (Diniyati, 2013:19). Bahwa setiap orang berhak 

memperoleh perlindungan hukum, oleh karena itu terdapat 

berbagai macam  perlindungan hukum. Serta ada 2 (dua) macam 

bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan preventif dan 

represif. 

 

2.3.2 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual  

 Kekayaan intelektual adalah hak milik hasil pemikiran (intelektual) 

yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Hak 

kekayaan intelektual merupakan serangkaian hak dan kepentingan yang 

sah terkait dengan produk yang dihasilkan dari aktivitas intelektual 

manusia. (Djubaedilah. 2003;21)  Hak kekayaan intelektual adalah hak 

yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia 

yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagi bentuknya, 

bermanfaat, berguna untuk menunjang kehidupan dan memiliki nilai 

ekonomi. 

 Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat (private rights) dan 

memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hak perdata lainnya. 

Keistimewaannya yakni pada sifat eksklusifnya. Hak kekayaan 
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intelektual hanya diberikan dan berlaku kepada pemiliknya, si pencipta, 

penemu ataupun pemegang karya intelektual lainnya. Pihak mana pun 

dilarang untuk meniru, memakai dan mempergunakan dalam 

perdagangan suatu karya intelektual tanpa seizin pemiliknya. Ekslusivitas 

hak kekayaan intelektual memberi hak paling unggul kepada pemiliknya. 

 Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari harta kekayaan 

(kebendaan). Harta kekayaan adalah benda milik orang atau badan yang 

memiliki nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan 

bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena 

perjanjian maupun karena undang-undang. 

2.3.3 Prinsip Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

  Tidak dapat di pungkiri perlindungan hak kekayaan intelektual 

lebih dominan pada perlindungan individu dan untuk menyeimbangkan 

antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka hak 

kekayaan intelektual mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:  

a. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice ) 

 Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta sebuah karya berupa 

imbalan baik materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman dilindungi 

dan diakui atas hasil karyanya atau yang disebut hak; 

b. Prinsip ekonomi (The Economy Argument) 

 Hak Kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan yang 

kreatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan 

kepada khalayak umum yang bersifat ekonomis yang bertujuan mencari 

keuntungan; 
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c. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument) 

 Pengakuan atas kreasi, karya, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem 

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan 

sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan 

semangat dan minat untuk melahirkan ciptaan baru; 

d. Prinsip sosial (The Social Argument)  

 Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang 

berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hokum 

mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. (Syarifin. 

2004;11) 

  Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem 

hukum yang terdiri atas: (Muhammad. 2001;144) 

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

penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum;  

2) Objek Perlindungan, yaitu semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang 

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

rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman;  

3) Pendaftaran Perlindungan, dimana Hak Kekayaan Intelektual yang 

dilindungi adalah sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat 

pendaftaran; 

4) Jangka Waktu Perlindungan, yaitu lamanya Hak Kekayaan Intelektual 

itu dilindungi oleh undang-undang;  

  Penggolongan hak kekayaan intelektual menurut TRIPs dapat 

digolongkan dalam dua lingkup yaitu:  
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1. Hak Cipta (Copy Rights) Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahwa hak cipta adalah hak 

eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights). 

  Adapun dalam lingkup Hak Kekayaan Industri mencakup:  

1) Merek (Trade Mark)  

2) Paten (Patens)  

3) Rahasia Dagang (Trade Secret) 

4) Desain Industri (Industrial Design) 

5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design Topographics of 

Integration Circuits)  

6) Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety).  

  Dari paparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa penggolongan 

hak kekayaan intelektual digolongkan dalam dua ruang lingkup, Hak Cipta 

(Copy Rights)  dan Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) 

yang terdiri dari Merek (Trade Mark), Paten (Patens), Rahasia Dagang 

(Trade Secret), Desain Industri (Industrial Design), serta Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design Topographics of Integration 

Circuits), kemudian Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety). 

Mengingat merek digunakan dalam dunia usaha perdagangan dan industri, 

sehingga hak atas merek digolongkan dalam ruang lingkup hak kekayaan 
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industri (Industrial Property Rights). Di bawah pengawasan Direktorat 

Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI. 

2.3.4  HAKI Komunal vs HAKI Individual 

 Seiring dengan berkembang zaman, setiap negara mengembangkan 

potensinya untuk dapat berperan aktif di pasar bebas. Konsekuensinya 

setiap negara anggota World Trade Organisation berkewajiban 

melakukan transplatasi hukum modern yang salah satunya hukum hak 

kekayaan intelektual. Di sisi lain, transplatasi hukum membawa pengaruh 

langsung bagi perubahan budaya hukum masyarakat adat di Indonesia, 

mengingat budaya hukum masyarakat Indonesia yang bersifat komunal 

bertentangan dengan nilai individual yang dianut oleh masyarakat di 

Negara maju. 

 Perbedaan budaya hukum ini terkait dengan historis dan kondisi 

alam yang ada di berbagai Negara, misalnya Indonesia sebagai Negara 

agraris memiliki nilai kekerabatan yang kental yang berlandaskan konsep 

komunal, sedangkan Negara maju yang berlandaskan pada prinsip 

kompetisi dan kapitalis mendorong masyarakatnya bersifat individual. 

 Perbedaan budaya hukum ini berdampak pada terjadinya 

pembajakan kekayaan intelektual tradisional yang merupakan hak 

komunal melalui rezim hukum Hak Kekayaan intelektual, diantaranya 

kasus sheseido, topeng Bali, motif folklore perak Bali, dan tari Gandrung. 

 Hak kekayaan Individual lahir dari negara-negara yang maju dan 

memiliki hukum modern yang lebih kapitalis dan lebih bersifat 

individual. Sedangkan hak kekayaan intelektual komunal lahir dari 
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masyarakat adat yang masih masih tradisonal dan memiliki hukum 

tradisonal yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan budaya. 

 Masyarakat adat memiliki potensi untuk menciptakan karya-karya 

intelektual yang bernuansa tradisional dan umumnya karya tersebut 

dimiliki secara bersama dengan komunitasnya. Penciptaan karya 

kekayaan intelektual tradisional umumnya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan ritual yang bernuansa sakral dan mengesampingkan nilai 

ekonomi dari karya tersebut.  

 Namun, karya kekayaan intelektual tradisional pada saat ini telah 

memiliki nuansa unik dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh 

karena itu, perlunya peran pemerintah untuk melindungi kekayaan 

intelektual tradisional yang dimiliki masyarakat adat dan dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Perlindungan berfungsi apabila 

karya tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain. Tindakan pelanggaran 

hukum oleh pihak lain tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga 

dapat merusak nilai tradisional dan kesakralannya. 

2.4 Tinjauan Umum Hak Cipta 

2.4.1 Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta 

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Muhammad Syah 

pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima 

oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap 

kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan 

kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah 

hak dari pengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri 
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merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts. (Rachmadi. 

2003;85)  

Istilah hak cipta ini merupakan pengganti Auters Recht atau copyrights 

yang kandungan artinya lebih tepat dan luas, dibandingkan jika menggunakan 

istilah hak pengarang. Secara yuridis, istilah hak cipta telah dipergunakan dalam 

Undang-Undang Hak Cipta (1982) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang 

dipergunakan dalam Auteurswet 1912.35.  (Rachmadi. 2003;85) 

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah 

gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk 

menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga 

sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, 

dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak 

eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bias 

membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa 

berlaku tertentu yang terbatas. (Sitanggang. 2001;14) 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta 

mengandung pengertian dan sifat hak cipta, yakni: (Yulia. 2015.19) 

a. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus istimewa 

atau eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang 

hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada 

orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut terkecuali 

dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang 

bersangkutan.  
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b. Hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi 

hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan 

ciptaanya, memperbanyak ciptaannya dan memberi izin kepada 

orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil 

ciptaaanya tersebut.  

c. Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik 

pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah 

diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan 

tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang - undangan 

yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan 

tertentu.  

d. Hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang 

bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada 

orang lain baik untuk seluruh maupun sebagian. 

2.4.2 Prinsip Dasar dan Sifat Hak Cipta 

 Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus 

memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni : 

(Syamsudin.2005;8) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud 

dan asli.  

  Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta 

adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari 

suatu ciptaan, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. 

Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu :  
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1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati 

hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya 

dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.  

2)  Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan 

diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini 

berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita 

belum merupakan suatu ciptaan.  

 Hak Cipta memiliki sifat-sifat yang melekat padanya. Otto Hasibuan 

mengemukakan beberapa sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta (The Nature of 

Copyrights) adalah : (Stewart. 1989;111) 

1. Hak Cipta adalah hak milik (property right) ;  

 Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum menjamin 

pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan 

penghargaan terhadap hasil kreasi dari pekerjaan manusia yang memakai 

kemampuan intelektualnya, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan 

kepemilikannya berupa hak milik dan tidak seorang pun bisa mempunyai hak atas 

apa yang dihasilkannya. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada 

sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu 

dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap 

orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum 

2. Hak Cipta adalah hak yang terbatas waktunya (limited duration); 

 Perlindungan Hukum Hak Cipta diberikan untuk memberikan kepastian 

hukum sampai kapan suatu ciptaan atau karya intelektual tersebut dapat dijamin 

perlindungannya dan dapat diberi tindakan atas pelanggaran yang dilakukan 
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terhadap ciptaan tersebut. Adanya jangka waktu perlindungan, diharapkan mampu 

memberikan rasa aman untuk pencipta sebagai pemilik karya cipta agar dapat 

terus menciptakan karya karya cipta yang baru. Batas-batas waktu tersebut 

menentukan berlaku dan berakhirnya masa perlindungan suatu ciptaan.  Oleh 

karena itu, dengan berakhirnya jangka waktu pemilikan tersebut, maka jadilah 

karya cipta itu sebagai karya milik umum (public domain). Pembatasan jangka 

waktu yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia bukanlah 

satusatunya peraturan hak cipta yang memberikan batasan. (Saidin. 1997;72) 

 Pengaturan mengenai jangka waktu suatu ciptaan dapat dilihat dalam pasal 

57 sampai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak 

cipta. Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta 

Indonesia dan Konvensi Internasional membedakan pula jangka waktu 

perlindungan hak cipta yang didasarkan pada bentuk dan sifat ciptaan. Khusus 

untuk ciptaan : (Saidin. 1997;72) 

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;  
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i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 

Program Komputer atau media lainnya; dan 

j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli.  

 Ciptaan yang disebutkan diatas, masa berlaku nya adalah berlaku selama 

50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Demikian juga 

terhadap perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku 

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

 Hak Cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif (exclusive right); dan 

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu 

dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Beberapa eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta 

adalah hak untuk : 

a. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut 

(termasuk, pada umumnya, salinan elektronik) ;  

b. Mengimpor dan mengekspor ciptaan ; 

c. Menciptakan karya turunan atau derivativatif suatu ciptaan (mengadaptasi 

ciptaan) ; 

d. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum ;  

e. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.  
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2.4.3 Subjek dan Objek Hak Cipta 

1. Subjek Hak Cipta  

 Menciptakan suatu karya cipta, tentu ada subjek atau orang yang membuat 

atau menciptakan karya cipta tersebut. Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup 

mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk 

membezit (mempunyai) hak hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai 

pendukung hak tersebut. (Vollmar. 1983;235) Setiap ada hak tentu ada kewajiban. 

Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas 

manusia (natuurlijk person) dan badan hukum (rechtspersoon). (Kansil. 1980;2) 

Jika dikaitkan dengan hak cipta, maka subjeknya ialah pemegang hak yaitu 

pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. 

(Saidin. 1953;235) 

 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak 

yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang 

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan yang dimaksud dengan Pencipta 

adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersamasama 

menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.   

 Subjek yang dianggap sebagai pencipta dapat dilihat dalam Pasal 31  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa yang menjadi 

pencipta, yaitu orang yang namanya :  
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a. disebut dalam Ciptaan; 

b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; 

c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau 

d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.  

 Selain penjelasan diatas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta juga menyatakan siapa saja yang dimaksud sebagai pencipta dan 

pemegang hak cipta, yaitu : 

1. Pencipta adalah Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan 

bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut. 

2. Pencipta adalah orang yang memimpin penyelesaian seluruh ciptaan atau 

apabila tidak ada yang memimpin maka yang menjadi pencipta adalah orang 

yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing masing 

bagiannya, ini berlaku terhadap suatu ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian 

tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih. 

3. Pencipta dapat diartikan sebagai orang yang merancang suatu ciptaan, 

walaupun seseorang yang sudah merancang suatu ciptaan namun dia menyuruh 

orang lain untuk mengerjakannya, maka pencipta tetaplah orang yang 

merancang ciptaan tersebut. 

4. Pemegang hak pencipta adalah pihak yang untuk dinasnya ciptaan itu 

dikerjakan atau orang yang memesan suatu ciptaan dalam hubungan dinas 

kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila seseorang menciptakan suatu ciptaan 

dalam hal untuk kepentingan dinas atau tugasnya yang terikat dengan suatu 

perusahaan atau badan-badan lainnya maka yang memegang hak cipta adalah 

pihak yang menyuruh atau memesan suatu ciptaan tersebut. 
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5. Pencipta atau pihak yang membuat ciptaan adalah ciptaan yang dibuat dalam 

hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. 

 Dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian atau 

komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa 

menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu 

badan hukum.  

 Ciptaan yang telah diterbitkan tapi tidak diketahui nama penciptanya atau 

hanya tertera nama samaran, dalam hal ini, hak cipta atas ciptaan tersebut 

dipegang oleh Negara untuk kepentingan penciptanya. Hal ini  dinyatakan dalam  

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.  

 Objek Hak Cipta merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. 

Ciptaan biasa disebut sebagai objek hak cipta atau Pencipta itu sendiri, yang 

dimaksud dengan Ciptaan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) 

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

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”  

 Berdasarkan Penciptanya, ciptaan diklasifikasikan sebagai berikut :   

(Muhammad.2001;112) 

a. Ciptaan warga Negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia.  

b. Ciptaan bukan warga Negara Indonesia, bukan penduduk, bukan badan hukum 

Indonesia, atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali di Indonesia.  
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c. Ciptaan bukan warga Negara,bukan penduduk, bukan badan hokum Indonesia 

dengan ketentuan :  

1) Negara mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dan 

hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan Negara Republik Indonesia. 

2) Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta 

dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta 

dan hak lain yang berkaitan dengan hak cipta. (Muhammad.2001;113) 

 Undang-Undang Hak Cipta dapat dilihat jenis ciptaan yang menjadi objek 

hak cipta antara lain yang meliputii ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, 

dan sastra, yaitu: 

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, 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 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;  
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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.  

2.4.4 Perlindungan Kesenian dan Kebudayaan  

Indonesia yang memiliki berbagai macam suku memunculkan berbagai 

macam kesenian dan kebudayaan asli Indonesia yang berbeda-beda satu dengan 

yang lainnya. Setiap suku memiliki kesenian dan kebudayaannya sendiri yang 

berkembang sesuai dengan nilai-nilai dan dan kebiasaan yang hidup di 

masyarakat, seperti contoh wayang kulit yang berasal dari Jawa Barat, Tari saman 

dari Aceh, Reog dari Ponorogo dan berbagai macam kesenian dan kebudayaan 

yang muncul dari berabagai macam daerah.  

 Kasus  pada tahun 2017 saat malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia 

sebagai warisan yang berasal dari Malaysia mulai membuat Indonesia sadar akan 

pentingnya perlindungan kesenian dan kebudayaan terhadap karya seni dan 

budaya asli Indonesia. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
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tentang Hak Cipta  juga melindungi tentang kompilasi ekspresi budaya tradisional 

selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. 

 Di dunia Internasional Kebudayaan dan Kesenian yag merupakan ekspresi 

budaya tradisional dikenal sebagai folklore yang cenderung mengarah kepada 

sastra, musik, tarian, ritual, kerajinan tangan dan lainnya. Istilah folklore pada 

dasarnya istilah yang belum lama berkembang di Indonesia. Sebelumnya 

perundang-undangan Indonesai mengenal folklore sebagai kebudayaan rakyat.  

Pasal 10 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 

Cipta mengatakan bahwa hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama 

seperti cerita rakyat, dongeng, legenda, babad dilindungi dan dipelihara oleh 

negara. 

 Pembuatan aturan tentang perlindungan folklore di dunia internasional 

lebih di tuntut oleh negara-negara berkembang dikarenakan bagi negara 

berkembang  folklore memiliki peranan penting dalam kehiupan ekonomi dan 

sosial suatu negara. Dengan mengakui dan meningkatkan nilai-nilai yang 

dikandung dalam folklore akan membantu penguatan identitas dan peningkatan 

pemanfaatannya untuk mencapai tujuan sosial dan pembangunan dan negara 

berkembang menginginkan kesepakatan di dunia internasional bagaimana folklore 

asli suatu daerah dilindungi sehingga dapat juga melindungi kepentingan nasional. 

 Pasal 10 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang 

Hak Cipta memberikan sedikit keterangan mengenai kebudayaan rakyat. 

Penjelasan pasal tersebut hanya dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh 

pemerintah dengan memberikan perlindungan terhadap kebudayaan rakyat adalah 
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untuk melindungi kebudayaan tersebut dari monopoli dan tindakan lainnya yang 

memperburuk citra kebudayaan tersebut.  

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta mengganti 

istilah kebudayaan rakyat menjadi istilah folklore. Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1997 Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Negara memegang hak cipta 

atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti 

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

tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta menjelaskan bahwa perlu dilakukannya perlindungan terhadap folklore agar 

pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan 

yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia 

sebagai pemegang hak cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (3) mengatakan bahwa untuk 

mengumumkan, memperbanyak ciptaan sebagaimana yang dikemukakan dalam 

ayat (2) orang orang yang bukan warga negara Indonesia diharuskan untuk 

mendapat izin dari instansi yang terkait dalam permasalahan terebut. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak 

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan prosedur perizinan. 

Hal ini merupakan satu dari beberapa kekurangan dari peraturan perundangan-

perundangan rezim hak cipta nasional yang mengatur mengenai perlindungan dan 

penglolaan folklore. 

 Terlepas dari niat baik dari pemerintah untuk melindungi folklore, 

pemerintah tidak memberikan penjelasan tentang mekanisme yang jelas terhadap 
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perlindungan folklore. Bahkan pemerintah dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan bahwa akan ada 

peraturan pemerintah lebih lanjut tentang folklore. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengamanatkan bahwa 

terkait hak cipta yang diperoleh negara termasuk di antaranya adalah folklore akan 

di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP). 

2.4.5 Pendaftaran Hak Cipta 

 Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan 

intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Hal ini mendasari semua Undang-

Undang Hak Kekayaan Intelektual yang ada di seluruh dunia dan membawa 

konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan 

pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan 

kekayaannya secara melawan hukum. Secara umum, dikenal dua sistem 

pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:  

1) First To File System, berdasarkan pada pendaftar pertama. Artinya, jika 

ada dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang 

sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftar terlebih dahululah 

yang diprioritaskan untuk diproses.  

2) First To Use System, berdasarkan pada pengguna pertama. Artinya, 

pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama 

yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut.  

 Sistem yang dianut Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah 

sistem first to use system, dimana tidak mewajibkan dilakukan pendaftaran. Hal 

ini dapat dilihat pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
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Hak Cipta yang menyatakan bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait 

bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Ini 

berarti suatu ciptaan, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetaplah 

dilindungi.  

 Hak cipta berlaku pendaftaran secara sukarela (voluntary registration), 

artinya apabila pencipta ingin mendaftarkan ciptaannya, dia dapat melakukan 

pendaftaran dengan persyaratan dan tata cara yang telah diatur dengan Undang-

Undang. Pendaftaran ciptaan tidak bermaksud untuk mengesahkan hak cipta, 

melainkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai 

hak cipta. Ciptaan yang tidak terdaftar atau didaftarkan akan lebih sulit 

pembuktiannya apabila ada pelanggaran hak cipta jika dibandingkan dengan hak 

cipta yang didaftarkan.  

 Pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa 

logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan 

barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan 

hukum. 

 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. Permohonan tersebut dilakukan 

secara elektronik dan/atau non elektronik dengan :  

1. Menyertakan contoh ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya; 

2. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan Hak Terkait, dan; 

3. Membayar biaya.  

 Permohonan pendaftaran hak cipta dapat diajukan oleh : 
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1. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau 

produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang 

membuktikan hak tersebut, atau  

2. Badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan 

hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.  

 Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus 

dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. 

Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan 

kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa. 

 Orang yang melakukan pemeriksaan atas permohonan pencatatan hak 

yang telah diajukan itu adalah Kementerian Hukum dan HAM dan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan 

pencatatan tersebut. 

 Mengenai pendaftaran Hak Cipta, Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

telah mengeluarkan suatu peraturan, yaitu Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 

M.01- HC,03,01 tentang Pendaftaran ciptaan. Dalam peraturan tersebut, 

dinyatakan secara tegas bahwa prosedur permohonan pendaftaran ciptaan dapat 

diajukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Direktur Hak 

Cipta, dengan syarat sebagai berikut  

1. Dengan surat rangkap dua ; 

2. Ditulis dalam bahasa Indonesia  

3. Diketik di atas kertas folio berganda ; 

4. Lembar pertama dibubuhi Materai Rp. 6000,-; 
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5. Ditanda tangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau kuasanya. 

 Surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut berisi sebagai berikut : 

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta; 

2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta; 

3. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; 

4. Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan; 

5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali di wilayah 

Indonesia atau diluar wilayah Indonesia; 

6. Uraian ciptaan;  

 Permohonan tersebut Menteri melakukan pemeriksaan terhadap 

permohonan yang telah memenuhi syarat, menteri memberikan keputusan 

menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) 

bulan terhitung sejak tanggal di terimanya permohonan. 

2.5 Tinjauan Umum Merek  

2.5.1 Pengertian Merek 

 Pengertian merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merek adalah 

tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada 

barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi 

pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Menurut Mollengraaf, merek 

yaitu “dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukan 

asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa di bandingkan dengan barang-

barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang lain”. (Djubaedilah. 

2003;21)   
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 Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, merek adalah tanda 

yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Di dalam penjelasan Pasal 5 huruf b 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 ditekankan bahwa merek tidak perlu 

memiliki daya pembeda. Maksudnya adalah tanda yang digunakan sebagai merek 

tidak boleh terlalu sederhana dan tidak boleh terlalu rumit sehingga menjadi tidak 

jelas. Merek yang bentuknya sederhana dan terlalu rumit akan membingungkan 

masyarakat apakah tanda itu sebagai merek atau bukan. (Winanto. 2001;51) Hal 

ini tidak dapat memberi kesan dari suatu merek. Agar dapat memberikan 

individualitas kepada suatu benda maka merek yang bersangkutan harus memiliki 

kekuatan kekuatan individualitas.  

 Selain batasan yuridis, ada beberapa sarjana yang memberikan pendapat 

mengenai pengertian merek: (Saidin. 1997;7) 

1. H.M.N Purwosutjipto, merumuskan bahwa merek adalah suatu tanda 

dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan 

dengan benda lain yang sejenis.  

2. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, merumuskan bahwa merek 

adalah nama dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukan asal 

barang, dan jaminan kualitas sehingga bias dibandingkan dengan barang 

barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau 

perusahaan lain.  

3. Todung Mulya Lubis, mengemukakan bahwa merek adalah sebuah tanda 

yang pada dirinya terkandung daya pembedaan yang cukup capable of 
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distinguishing dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada 

pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek.  

 Dari pengertian merek di atas baik menurut kamus maupun undang-

undang, dapat diketahui bahwa pada pokoknya pengertian merek menunjuk 

kepada tanda dan tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan. 

Tampak terdapat hubungan erat antara tanda dengan produk yang 

diperdagangkan, yaitu sebagai tanda pengenal produk yang berfungsi untuk 

membedakan antara produk yang satu dengan yang lain 

 Berdasarkan beberapa definisi sarjana tersebut, dapat diartikan bahwa 

merek adalah sebuah tanda atau alat yang pada dirinya terdapat daya pembedaan 

dengan barang-barang lain yang sejenis untuk menunjukan asal barang, jaminan 

kualitasnya dan membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu 

perusahaan, sehingga bias dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang 

dibutanya dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lainnya. 

2.5.2 Subyek Hak atas Merek 

 Suatu merek mempunyai hubungan yang erat dengan perusahaan yang 

menghasilkan atau mengedarkan barang-barang yang memakai merek itu. Oleh 

karena itu suatu merek tidak dapat berlaku tanpa adanya  perusahaannya dan 

merek itu akan hapus dengan hapusnya perusahaan yang bersangkutan. 

Sebaliknya apabila perusahaannya berpindah tangan kepada pihak lain, maka hak 

atas merek itu beralih bersama-sama dengan perusahaannya kepada pemilik yang 

baru. 

 Menurut Undang-Undang Merek Tahun 1961 maka diadakan pembedaan 

antara apa yang di namakan “factory mark” atau “merek perusahaan” dan “merek 
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perniagaan”. Pembedaan dari dua macam merek ini sesungguhya menunjuk pada 

perusahaan manakah yang menggunakan merek yang bersangkutan; pabrik atau 

factory, di satu pihak atau Perusahaan Dagang yang memperdagangkan barang-

barang dengan merek yang bersangkutan di lain pihak. Merek perusahaan 

digunakan untuk membedakan barang-barang hasil dari suatu pabrik 

(perusahaan). Merek perniagaan adalah merek untuk membedakan barang-barang 

dagang seseorang, barang-barang perniagaan Dengan kata lain merek perniagaan 

ini digunakan oleh suatu perusahaan dagang handle inrichting, trade enterprise. 

Yang berhak atas sesuatu merek dengan demikian adalah: (Gautama. 1993;65) 

1. Orang yang mempunyai barang-barang tersebut, karena ia memiliki suatu 

perusahaan yang menghasilkan barang-barang itu. 

2. Suatu perusahaan dagang, suatu badan usaha, yang memperdagangkan 

barangbarang dengan merek bersangkutan.  

 Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, Hak 

Atas Merek adalah hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada pemilik 

merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu 

dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak 

lain untuk menggunakannya. kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud 

dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang 

ini adalah seseorang beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. 

 Hak eksklusif memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya 

berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek member hak 

eksklusif atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat di 
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pertahankan terhadap siapapun. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek 

yang beritikad baik, pemakainya meliputi pula barang dan jasa.  

 Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya 

oleh negara, maka pendaftaran atas merknya merupakan suatu keharusan apabila 

ia menghendaki agar menurut hukum di pandang sah sebagai orang yang berhak 

atas merek. Bagi orang yang mendaftarakan mereknya terdapat suatu kepastian 

hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu. Sebaliknya bagi pihak lain yang 

mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya 

yang sejenis oleh Kantor Merek akan di tolak pendaftarannya. 

2.5.3 Pengelompokan Merek 

 Merek menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 adalah 

tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka angka, susunan warna, 

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.  

 Praktik di pasar perdagangan terhadap sebuah merek yang menggunakan 

kombinasi antara unsur-unsur tanda tersebut, seperti contohnya 

mengkombinasikan antara huruf-huruf dan warna seperti pada merek ABC 

dengan menggunakan warna biru, putih dan merah. Kemudian contoh selanjutnya 

dari kombinasi antara warna, kata, angka dan gambar dapat diambil contoh 

produsen rokok yaitu dari unsur gambar bintang bintang dan dikombinasikan 

dengan kata Dji Sam Soe, angka 234 dan warna kuning pada merek rokok 

tersebut.  

 Pasal 1 Ayat 2, 3, 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, 

jenis merek digolongkan menjadi 3 yang digunakan dalam dunia usaha 
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perdagangan, adapun jenis merek dapat dibedakan atas dasar jenis penggunaanya 

dalam produk barang atau jasa antara lain : Merek Dagang, Merek Jasa, Merek 

Kolektif. (Sembiring. 2008;57) 

a. Merek Dagang  

 Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa 

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan 

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama untuk membedakan 

dengan barang-barang sejenis lainnya. Disini merek dalam penggunaannya 

melekat pada barang hasil produksi yang bersangkutan, dan memberikan ciri atau 

tanda untuk membedakan dengan barang hasil produksi lainnya. Hal ini dapat kita 

lihat merek dagang pada merek batik Jogja, merek batik Pekalongan,dan 

sebagainya. 

Merek Jasa  

 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 

bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan 

seseorang atau beberapa orang atau bersama-sama atau adan hukum untuk 

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek ini digunakan pada jasa 

yang bersangkutan misalnya jasa pelayaan salon, jasa pelayanan hotel, jasa 

konsultan dan lain sebagainya yang digunakan dalam kegiatan usaha seperti jasa 

dalam Lembaga pendidikan LIA dan lain-lain. 

b. Merek Kolektif 

 Merek Kolektif yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan 

karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan 
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hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa 

sejenis lainnya. (Sudargo. 1990;1) 

 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 merek 

kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan 

karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hUkum 

untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.  

 Selanjutnya menurut Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 

2016 tentang Merek menyatakan bahwa Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya 

dapat dialihkan pada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif 

sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.  

 Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

Bahwa Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain. Dari 

pemaparan di atas dapat diketahui bahwa jenis-jenis merek meliputi merek 

dagang, merek jasa dan merek kolektif. Jenis-jenis merek tersebut di atas 

merupakan merek yang diperdagangkan oleh orang atau beberapa orang atau 

badan hokum namun merek kolektif merupakan merek yang diperdagangkan oleh 

orang atau beberapa orang atau badan hukum baik secara pribadi maupun 

bersama-sama sesuai dengan jenisnya masing-masing. Namun merek kolektif 

terdaftar tidak dapat dilisensikan hanya bisa dialihkan kepada pihak lain. 

2.5.4 Fungsi Merek 

 Melihat arti merek dan objek yang dilindunginya, maka merek digunakan 

untuk membedakan barang atau produksi 1 (satu) perusahaan dengan barang atau 

jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Lebih lanjut, merek adalah tanda 

pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan 
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barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu 

menggambarkan jaminan kepribadian individuality dan reputasi barang dan jasa 

hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. (Djumhana. 1997;170) 

 Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barangdan jasa 

yang bersangkutan. Hal itu tidak hanya bagi produsen pemilik merek tersebut, 

tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada 

konsumen. 

 Merek berfungsi sebagai saranan promosi means of trade promotion dan 

reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang 

atau jasa yang bersangkutan. Dalam pasar luar negeri, merek sering kali adalah 

satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “goodwill” dimata 

konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang 

memperluas pasarannya diluar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. 

Goodwill atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas 

pasaran, merek juga dapat bertugas merangsang pertumbuhan industri 

perdagangan yang sehat, dan menguntungkan semua pihak.  

Dari penjabaran diatas fungsi merek adalah sebagai berikut: (Muhammad. 

2001;121) 

1. Sebagai identitas atau tanda pengenal untuk membedakan produk 

perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lainnya Product 

Identity  

2. Sebagai sarana promosi dagang Means Of Trade Promotion  

3. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa Quality Guarantee  

4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan Source of origin. 
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2.5.5 Pendaftaran Merek 

Pendaftaran merek terdapat dua sistem pendaftaran merek, yaitu: 

1. Sistem Konstitutif atau sistem atribut, yaitu memperoleh hak atas 

merek dengan pendaftaran merek tersebut pada kantor pendaftran. 

2. Sistem Deklaratif, yaitu memperoleh hak atas merek dengan 

pemakaian pertama merek yang bersangkutan atau terciptanya hak 

atas merek karena pemakai pertama suatu merek walaupun tidak 

didaftarkan.  

 Sistem konstitutif (First to File), pendaftaran merek merupakan 

kewajiban, jadi ada wajib daftar merek. Merek yang tidak didaftarkan tidak 

memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan pada sistem deklaratif (First to 

Use), pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar 

merek.  

 Pendaftaran merek hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek 

adalah pemakai pertama yang bersangkutan Pendaftaranlah yang akan 

memberikan perlindungan terhadap suatu merek, meskipun demikian, bagi merek 

yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (well known 

trademark), juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan 

persaingan yang tidak jujur (Pasal 50 dan 52 sub a dari Model Law For 

Developing Countries on Marks Trade Names, and Acts of Unfair Competition). 

(Djumhana. 1997;137) 

 Sistem Konstitutif ini memberikan hak atas merek terdaftar, jadi siapa saja 

yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang 

berhak atas merek tersebut. Sistem ini lebih menjamin adanya kepastian hukum 
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berupa diterimanya tanda bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat merek sebagai 

bukti hak atas merek dan sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama yang 

bersangkutan.  

 Hak pemegang atas merek ini diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 

20 Tahun 2016 tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut:  

“Pemilik Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain 

yang secara hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis berupa:  

a. gugatan ganti rugi, dan/atau  

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

merek tersebut.” 

  

Hak ini, pemilik atau pemegang hak merek terdaftar dapat mengajukan 

gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang 

mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara 

tanpa hak, berupa peemintaan ganti rugi dengan penghentian pemakaian merek 

tersebut Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.  

 Adanya hak-hak yang tersebut diatas, maka pemegang hak atas merek 

akan memperoleh perlindungan hukum hak atas merek, sehingga pemilik atau 

pemegang hak atas merek tidak perlu khawatir dan takut apabila terjadi sengketa 

dalam hal pelanggaran hak atas merek, pemilik atau pemegang hak atas merek 

dapat menuntut ganti rugi baik perdata maupun pidana. 

2.6 Tinjauan Umum UMKM 

 Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM 

memiliki kriteria sebagai berikut : 
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1)  Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan 

atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria 

yakni : 

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha. 

b) Memiliki hasi penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 

2)  Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni : 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha;atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) 

3)  Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria : 
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a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau 

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp. 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

  Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM 

berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang 

memiliki tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha 

menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang 

sampai dengan 99 orang.Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil 

didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan 

kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi- 

tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi tingginya Rp 

600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang di tempati) terdiri dari : (1) 

badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan 

(pengrajin/industri rumah 7 tangga, petani, peternak, nelayan, perambah 

hutan, penambang, pedagang barang dan jasa). 

  Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam 

perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya 

sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) 

penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam 

pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) 

pencipta pasar baru dan sumber inovasi, (5) sumbangannya dalam menjaga 
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neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor masyarakat sehingga 

mengurangi tingkat kemiskinan dan lain-lain. (Tedjakusuma, 2014:190)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian merupakan cara untuk mencari tahu seasuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai sauatu tujuan dengan cara 

mencari, mencatat, merumuskan dan menganilisis hingga tersusun suatu laporan. 

(Narbuko dan Achmadi, 2003:1). Dalam sebuah penelitian hukum diperlukan 

suatu metode penelitian yang digunakan seorang penulis untuk menunjang hasil 

penlitian untuk mencapai tujuan penelitian hukum. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis 

empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada bentuk perlindungan 

hukum terhadap hasil kekayaan intelektual di Desa Wisata Kandri. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode 

penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut : 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang 

menghasilkan data deskritif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden 

secara tertulis atupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan 

dipelajari sebagai suatu yang utuh (Fajar dan Acmad, 2010;192). Pendekatan 

kualitatif dipandang sebagai prosedur penelitian yang mengahsilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang 

dapat diamati. (Moelong,2009:4) 

Pendekatan kualitatif dalam hal ini adalah mengamati tentang perlindungan 

hak kekayaan intelektual yang terdapat di Desa Wisata Kandri. Dengan 
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menggunakan Pendekatan Kualitatif diharapkan penulis dapat mengetahui tentang 

bagaimana perlindungan hasil Kekayaan Intelektual yang terdapat di Desa Wisata 

Kandri  

3.2 Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain 

adalah jenis penelitian hukum empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian 

lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 

terjadi di masyarakat (Arikunto, 2012:126). Jenis penelitian yuridis empiris yaitu 

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang 

terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-

fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul 

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada 

penyelesaian masalah. (Waluyo, 2002 : 15)  

Penelitian yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini karena penulis akan 

mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hasil kekayaan intelektual yang 

terdapat di Desa Wisata Kandri dengan melakukan penelitian terhadap masyarakat 

Desa Wisata Kandri dan juga Pemerintahan Kota Semarang di tambah 

menggunakan studi pustaka untuk mendukung penelitian ini. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga 

observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah, Fokus penelitian juga 

merupakan konsentrasi pemusatan pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana 

data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak di masukkan kedalam 



56 
 

 
 

sejumlah data yang sedang di kumpulan, walaupun data itu menarik. (Moelong, 

2000: 72) 

Fokus Penelitian dalam penelitian hukum ini berpusat pada upaya 

perlindungan hasil kekayaan intelektual di Desa Wisata Kandri oleh masyarakat 

Kelurahan Kandri dan juga Pemerintah Kota Semarang serta kesadaran 

masyarakat Desa Wisata Kandri tentang pentingnya Perlindungan Hasil Kekayaan 

Intelektual. 

3.4 Lokasi Penelitian  

1. Pengurus Desa Wisata Kandri yang beralamat di Kandri, Kec. Gn. 

Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222. Penelitian ini dilakukan di 

alamat tersebut karena pokok permasalahan yang penulis teliti 

terdapat di Desa Wisata Kanri sehingga penulis memerlukan 

narasumber yang terdapat di Desa Wisata Kandri. 

2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 64 Semarang. Penelitian dilakukan di 

instansi pemerintah tersebut dikarenakan objek penelitian ini terkait 

dengan perlindungan Kekayaan Intelektual, sehingga membutuhkan 

narasumber yang mengetahui peraturan mengenai Kekayaan 

Intelektual di Jawa Tengah. 

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang beralamat di 

Jalan Pemuda No 175, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota 

Semarang, Jawa Tengah 50132,  karena penelitian ini menyangkut 

tentang kesenian dan kebudayaan di desa wisata Kota Semarang, 

sehingga peneliti membutuhkan  narasumber dari kantor dinas terkait. 
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3.5 Sumber Data 

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer 

dan data sekunder. 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. 

(Amiruddin, 2006:30). Data primer akan diperoleh melalui wawancara, 

observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi ataupun tidak 

resmi yang selanjutnya akan diolah oleh peneliti. 

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai 

data pelengkapan sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini 

adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti 

buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya (Marzuki, 1983:56).  

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

buku-buku dan jurnal mengenai perlindungan kekayaan intelektual dan 

juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan 

otentik yang disesuaikandengan pendekatan penelitian untuk mengumpukan data 

primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data primer dan data sekunder yang 

akan digunakan adalah : 

1. Wawancara Langsung 
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Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika 

seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang 

untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah-masalah penelitian 

kepada responden (Amiruddin, 2006:82). Wawancara langsung dilakukan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan 

informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. 

Wawancara langsung dilakukan kepada beberapa responden yaitu : 

a. Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Kandri 

b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa 

Tengah 

2. Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber 

data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, 

buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permalahan 

penelitian (Sudarto, 2002:71).  Dokumentasi yang di ambil terkait kesenian dan 

kebudayaan di desa kandri dan juga beberapa produk UMKM di Desa Wisata 

Kandri. 

3. Observasi  

Teknik Observasi dilakukan Peneliti untuk mempelajari perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden. Observasi 

langsung dilakukan dilokasi penelitian yaitu di Desa Wisata Kandri. 
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3.7 Validitas Data 

Validitas atau Pengecekan data merupakan hal yang penting untuk 

menghasilkan data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan serta 

mengurangi kesalaha dalam proses perolehan data penelitian. Validitas data pada 

sebuah penelitian harus melalui beberapa teknik pengujian. Adapun teknik yang 

digunakan dalam pemerikasaan keabsahan data (Moelong, 1991; 175) 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding. Ada 2 teknik dalam Triangulasi 

yaitu : 

a. Triangulasi Sumber  

Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moelong, 1991; 

174). Cara membandingkannya yaitu dengan melihat hasil 

wawancara ,membandingkan apa yang dikatakan oleh 

narasumber dan apa yang telah dilakukannya. 

b. Triangulasi Peneliti 

Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu 

peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Dalam 

penlitian ini, Peneliti akan mewawancarai beberapa 

narasumber untuk menemukan data yang valid dan terpercaya. 
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3.8 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data 

dan memilih mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333). Teknik analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

langlah terakhir penarikan kesimpulan.  

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

Peneliti akan mengumpulan data dari hasil wawancara, dokumentasi 

dan observasi di lapangan. Seluruh data yang dikumpulakan diolah dan di 

analisis oleh peneliti berdasarkan dari data yang diperoleh dan juga apa 

yang dilihat, dirasakan dan didengar oleh Peneliti ditambah komentar dan 

kesan dari peneliti. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan bentuk sederhana yang dilakukan melalui 

seleksi, pemfokusan dan keabsahan data menjadi informasi yang bermakna, 

sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. 

3. Penyajian data  

Penyajian data yang sering digunakan ialah dalam bentuk deskriptif. 

Penyajian bisa dalam bentuk sekumpukan informasi yan telah tersusun 

secara sistematis, bagan, grafik atau sejenisnya.  

4. Penarikan kesimpulan  
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Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data 

yang dilakukan melihat dari hasil reduksi data dan tetap mengaju pada 

rumusan masalah, tujuan dan hasil yang hendak dicapai. Data yang telah 

diambil dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan 

sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di tiga 

tempat yang pertama pada Kelompok Sadar Wisata Desa Kandri, tepatnya dengan 

Pak Masduki salaku sekertaris pada kelompok sadar wisata desa kandri. Kedua, 

peneliti melakukan wawancara di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Semarang, terkhusus pada bagian Kesenian dan Kebudayaan, tepatnya pada Pak 

Haryadi selaku Kasi bagian Kebudayaan, dan yang ketiga pada Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada subbagian Direktorat 

Merek dan Indikasi Geografis Moh. Hawary Dahlan. Wawancara dilakukan 

berdasarkan penelitian penulis mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual 

Terhadap Hasil Kesenian dan Produk UMKM di Desa Wisata Kandri guna 

mendapatkan data yang valid melalui studi keputaskawan dan wawancara dengan 

ahli. 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1. Kekayaan Intelektual di Desa Wisata Kandri 

 Kekayaan intelektual berasal dari kemampuan intelektual manusia 

untuk menciptakan suatu ciptaan yang memiliki manfaat serta berguna 

dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. 

Kekayaan intelektual merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, 

dibeli maupun dijual. (Sutendi. 2009;38) adapaun kekayaan intelektual 

merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir 

seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra gubahan lagu, karya tulis dan 
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lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa hak kekayaan intelektual merupakan 

hak atau wewenang untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual 

tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. 

 Kekayaan intelektual digolongkan dalam dua ruang lingkup yaitu 

Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari Merek, Paten, 

Rahasia Dagang, Desain Industri, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, 

Perlindungan Varietas Tanaman. Selain itu kekayaan intelektual kembali 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Kekayaan Intelektual Pribadi yang telah 

disebutkan sebelumnya dan juga Kekayaan Intelektual Komunal. 

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal masih diatur dalam Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. 

 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual 

Komunal menjelaskan bahwa Kekayaaan Intelektual Komunal meliputi 

empat (4) hal yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang 

Data Kekayaan Intelektual Komunal yaitu : 

“Pasal 2 

Data Kekayaan Intelektual Komunal meliputi: 

a. Pengetahuan Tradisional; 

b. Ekspresi Budaya Tradisional 

c. Sumber Daya Genetik; dan 

d. Potensi Indikasi Geografis.” 

 

Kebanyakan negara-negara berkembang memiliki kekayaan 

intelektual yang bersifat komunal yang terlahir dari nilai-nilai 

kebersamaan, budaya dan dari masyarakat adat yang masih tradisional. 
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Hal ini yang menimbulkan permintaan dari negara-negara berkembang 

untuk menciptakan perangkat hukum baik yang bersifat nasional dan 

internasional untuk melindungi kekayaan intelektual mereka yang bersifat 

tradisional dikarenakan mereka menyadari bahwa hal-hal tersebut 

memiliki nilai moral dan ekonomi yang tinggi. 

Pengetahuan Tradisonal adalah karya intelektual di bidang 

pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karateristik warisan 

tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas 

atau masyarakat tertentu. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala 

bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau 

kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya 

tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Sumber 

daya genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau 

bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Potensi 

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu 

barang dan/atau produk yang karean faktor lingkungan geografis termasuk 

alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, 

memberikan reputasi, kualitas dan karateristik tertentu pada barang 

dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat 

dilindungi dengan indikasi geografis. 

Desa Wisata Kandri memiliki kekayaan intelektual baik kekayaan 

intelektual pribadi dan juga kekayaan intelektual komunal. Desa Wisata 

Kandri merupakan desa wisata bentukan Pemerintah Kota Semarang untuk 

menambah pilihan wisata di Kota Semarang. Desa Wisata Kandri 
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menawarkan paket wisata alam, kesenian dan edukasi yang dijalankan 

oleh Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Kandri. 

Kekayaan Intelektual Komunal yang terdapat di kelurahan kandri 

terdiri dari Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional yang 

terdiri dari :  

a. Upacara Nyadran 

Upacara Nyadran Kali merupakan suatu tradisi tahunan 

yang digelar dan diselenggarakan oleh masyarakat RW 01 

Kelurahan Kandri yang dilaksanakan setiap hari Kamis Kliwon 

pada bulan Jumadil Akhir (bulan Jawa). Upacara Nyadran Kali 

dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Kandri 

terhadap melimpahnya air sendang yang ada di Desa Wisata 

Kandri. Upacara Nyadran Kali memiliki rangkaian kegiatan 

penting di dalamnya, yang terdiri dari tiga tahapan, yakni tahap 

persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Persiapan dalam Upacara 

Nyadran Kali terdiri dari pelaksanaan mujahadah dan bersih desa. 

Pelaksanaan upacara Nyadran Kali terdiri dari arak-arakan, tari 

Matirto Suci Dewi Kandri, dan penuangan air Sendang Gede. 

Penutup dalam Upacara Nyadran Kali terdiri dari pelaksanaan 

bancaan. 
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Gambar 4.1 

 
Sumber : Dokumentasi Kelompok Sadar Wisata Kandri 

 

b. Tradisi Rewanda Gua Kreo 

Tradisi Rewanda merupakan tradisi yang secara turun temurun diselenggarakan di 

Keluarahan Kandri satu tahun sekali pada setiap bulan Juni/ Tradisi Sesaji 

Rewanda merupakan napak tilas Sunan Kalijaga saat mencari kayu jati pilihan di 

sekitar Goa untuk pembangunan Masjid Agung Demak. Tradisi ini ditandai 

dengan sesaji gunungan buah-buahan untuk diberikan kepada monyet yang 

sampai saat ini menghuni Goa Kreo. 

Gambar 4.2 

 
Sumber : Dokumentasi Kelompok Sadar Wisata Kandri 



67 
 

 
 

 

c. Tarian Martito Suci 

Tarian Martito Suci merupakan tarian khas Desa Wisata 

Kandri yang  menjadi pengiring disetiap upacara adat di Desa 

Wisata Kandri. Tarian Martito Suci memiliki makna sebagai 

masyarakat Kandri, atau manusia yang hidup di dunia, dari lahir, 

dewasa, tua dan meninggal. Tarian ini merupakan perwujudan rasa 

syukur Kandri kepada Allah. Tarian Martito Suci ditarikan oleh 

pasangan laki-laki dan perempuan yang diawali mengambil air di 

sumber mata air Kandri dan diberikan ke tanaman sawah. 

Gambar 4.3  

 

Sumber : Dokumentasi Kelompok Sadar Wisata Kandri 

d. Kempling Kemanak 

Kempling Kemanak merupakan pertunjukan permainan 

instrumen musik yang dimainkan oleh kelompok masyarakat 

keluarahan kandri, awalnya kesenian kempling di ciptakan pada 
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zaman Sunan Giri dan di kembangkan pada zaman Sunan Kalijaga. 

Desa Wisata Kandri kembali menghidupkan kesenian Kempling 

Kemanak dengan mengembangkan alat musik dengan penambahan 

alat berupa kendhang, pengembangan kostum, dan pengembangan 

lagu. Masyarakat Kelurahan Kandri berlatih rutin kesenian 

Kempling yang di laksanakan setiap hari Selasa setiap minggu. 

Selain kekayaan intelektual berupa kebudayaan dan kesenian, 

kelurahan kandri juga memiliki Kekayaan Intelektual berupa Merek dari 

usaha mikro kecil dan menengah warga masyarakat keluarahan kandri. 

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional pada dasarnya 

tidak hanya memilki nilai sebagai produk kreasi intelektual, tetapi juga 

dapat menjadi salah satu daya tarik wisata yang memiliki nilai sangat 

tinggi. Pengetahuan Tradisional dan juga Ekspresi Budaya Tradisional 

Desa Wisata Kandri tidak hanya memiliki nilai adat istiadat, akan tetapi 

sebagai daya tarik wisata karena wisatawan dapat ikut terlibat langsung 

dalam hal tersebut. Jika Pengetahuan Tradisional hilang atau di akui pihak 

lain makan jumlah daya tarik wisata dengan sendirinya berkurang.  

Kaitannya dengan Merek, produk (barang dan jasa) berbasis 

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional juga dapat 

menjadi daya tarik wisata. Wisatawan dapat ditawarkan untuk 

mengunjungi suatu destinasi pariwisata yang memproduksi suatu produk 

dari tempat yang menjadi tempat pariwisata. Masyarakat Kelurahan 

Kandri banyak beralih profesi membuat usaha mikro kecil menengah 



69 
 

 
 

dengan menggunakan merek dapat menjadi ciri khas Desa Wisata Kandri 

dan dapat menjadi sarana promosi untuk mengundang wisatawan. 

4.1.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.2.1 Kelompok Sadar Wisata Desa Kandri 

Pengembangan potensi wisata di Kota Semarang, Walikota Semarang 

Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 

556/407/Tanggal 21 Desember 2012 diputuskan bahwa Kelurahan Kandri 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai Desa Wisata berbasis Daya Tarik 

Alam dan berbasis Daya Tarik Seni Budaya. Pariwisata pedesaan tentunya 

berbeda dengan pariwisata perkotaan, baik dalam objek lokasi, fungsi, skala 

maupun karakternya. Pariwisata memiliki peluang besar menjadi media yang 

aplikatif dan efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Pendekatan pariwisata 

berbasis masyarakat dapat membuka jalan lebih besar bagi kelompok masyarakat 

miskin untuk menikmati peluang dan hasil pengembangan pariwisata (Damanik, 

2005;26) 

Kelompok Sadar Wisata desa Kandri merupakan sebuah wadah untuk 

mengikat warga di bidang kepariwisataan. Kelompok sadar wisata desa Kandri 

dibentuk pada tahun 2010 dan telah di resmikan melalui surat keputusan kepala 

kelurahan kandri, Gunungpati, Kota Semarang Nomor 430/04/2010 dengan nama 

Pandanaran. Kelompok sadar wisata desa kandri memberikan pengertian tentang 

sapta pesona dan juga berperan langsung menangani desa wisata yang ada di 

kelurahan kandri. Kelompok sadar wisata desa kandri atau yang di singkat 

Pokdarwis ini merupakan salah satu ujung tombak untuk meningkatkan 

perekonomian warga melalui kepariwisataan. 
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Kelompok sadar wisata desa kandri merupakan penggerak sadar wisata di 

lingkungan wilayah desa kandri. Kelompok sadar wisata desa kandri memiliki 

beberapa kegiatan yaitu: 

1. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka 

peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam 

bidang kepariwisataan. 

2. Mengembangkan dan melaksankan kegiatan dalam rangka peningkatan 

kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang 

usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya. 

3. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan 

memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam 

mendukung kegiatan di daerahnya.  

4. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan 

memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan 

daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta 

Pesona. 

5. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi 

kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat. 

6. Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam 

mengembangkan kepariwisataan setempat. 

Desa Wisata merupakan program pemerintah Kota Semarang untuk 

membangun kepariwisataan dengan menyediakan objek wisata alternatif dengan 

menggali potensi suatu desa untuk pembangunan masyarakat desa sehingga dapat 

menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk desa dengan 
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demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi desa serta mendorong 

orang-orang Kota yang secara ekonomi relative lebih baik, agar pergi ke desa 

untuk berekreasi. 
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Gambar 4.4 

Peta Wilayah Keluarahan Kandri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku Profil Desa Wisata Kandri 

Desa Kandri berada di kecamatan Gunungpati Kota Semarang dan 

merupakan desa yang masih sangat alami. Desa Kandri mempunyai luas wilayah 

245,490 ha dan terbagi menjadi 4 RW dan total ada 26 jumlah RT. Dari keempat 

RW tersebut mempunyai cirri khasnya masing-masing. Di RW I ada yang 

dinamakan Desa Edukasi yang dijadikan sebagai Kampung Inggris dan 

pendidikan alam. Di RW II sebagai arena perkebunan yang dilengkapi dengan 

aneka buah, dimana juga dijadikan sebagai tempat untuk outbond. Kemudian di 

RW III sebagai kawasan budaya yang sebelumnya untuk pementasan kesenian 

berupa wayang kulit, wayang suket, jatilan, watu lumpang dan kesenian lesung. 

Sementara di RW IV banyak dihuni oleh masyarakat yang menjajakan makanan 
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khas berpotensi sebagai wisata kuliner, meliputi dodol tape, kripik kulit pisang 

dan cake tape. 

Pemerintah Kota Semarang yang sedang gencar untuk memajukan 

kepariwisataan di Kota Semarang menciptakan wisata dengan tema wisata alam 

dan Desa Kandri di tunjuk sebagai salah satu dari delapan (8)  desa wisata yang 

telah diresmikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Desa Kandri sendiri 

menawarkan berbagai macam pilihan wisata alam yang di bagi dalam berbagai 

macam paket wisata dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan framework 

tourism marketing plan Kelompok Sadar Wisata Pandanaran (Pokdarwis 

Pandanaran) dengan Pemerintah Kota Semarang (Dinas Budaya dan Pariwisata), 

di identifikasikan bahwa pengembangan Desa Wisata Kandri ini untuk lebih 

meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah khususnya Kota Semarang, 

Proses terbentuknya Kandri menjadi satu desa wisata bermula dari keinginan yang 

kuat dari masyarakat desa tersebut.  

Paket wisata yang di tawarkan oleh Desa Wisata Kandri mencangkup 

wisata alam seperti bercocok tanam, wisata petik buah, wisata hewan ternak dan 

lain-lain. Tidak hanya wisata alam yang ditawarkan, demi menarik lebih banyak 

pengunjung Dinas Pariwisata Kota Semarang dan Kelompok Sadar Wisata Desa 

Kandri menciptakan bernagai macam kesenian dan kebudayaan asli desa wisata 

kandri seperti Sesaji Rawandha, Nyandran Kali, Nyandran Sendang Mahakarya 

Legenda Goa Kreo, Nyandran Gua Kreo Nyandran Desa, Nyadran Kubur, 

Apitan/Sedekah Bumi, Bari’an, Gendongan Lesung, Kampling Kemanak, Tarian 

Martito Suci, Lagu Pasar Gunungpati, Lagu Nyandaran Kali dan lain-lain. 
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Terbentuknya Desa Wisata Kandri juga membuat masyarakat desa kandri 

mendirikan usaha mikro kecil menengah dibidang jasa, barang dan makanan. 

Sektor jasa dan Jasa River Tubing, Out Bound, dan Homestay dan Sektor barang 

dan makanan tercatat ada 44 Usaha Mikro Kecil Menengah. Seluruh pemilik 

usaha mikro kecil menengah ini tergabung dalam Asosiasi Mekarsari yang 

merupakan wadah untuk kreatifitas warga di bidang kuliner atau olahan panagan 

maupun kerajinan. Asosiasi ini berbentuk koperasi yang mewadahi ibu-ibu rumah 

tangga yang membuat berbagai macam olahan makanan berbasis hasil pertanian 

dan kerajinan dari limbah pertanian dan batik dengan ciri khas desa kandri, antara 

lain Omah pohong, Deva Kriuk, Puji Wijaya, Yu Ginuk, The Ind, Kandrito, 

Kandri Etnic, Batik Siwarak dan banyak lagi lainnya. 

Desa Wisata Kandri juga mengadakan acara-acara kebudayaan dan 

kesenian yang bertaraf nasional maupun internasional. Setiap tahun keolompok 

sadar wisata desa kandri bersama dengan dinas pariwisata Kota Semarang 

menciptakan acara kebudayaan arak-arakan legenda goa kreo, nyandran kali, 

barikan dan lain-lain, sedangkan untuk acara bertaraf internasional desa wisata 

kandri mengadakan acara International Folklore Festival yang diadakan setiap 

satu tahun sekali. 

Pengunjung yang datang dan berwisata ke desa kandri tercatat semakin 

meningkat setiap tahunnya dan bukan hanya wisatawan nusatara, pengujung dari 

wisatawan mancanegara tercatat semakin meningkat setiap tahunnya semenjak 

tahun 2014 hingga tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa desa wisata kandri 

sudah mempunyai nama bukan hanya di kanca nasional tetapi juga internasionalc 
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sehingga di perlukan perlindungan terhadap kebudayaan, kesenian dan produk 

usaha mikro kecil menengah di desa wisata kandri 

Tabel 4.2 

Daftar Pengunjung Desa Wisata Kandri 2014-2018 

No Tahun 
Wisatawan 

Nusantara 

Wisatawan 

Mancanegara 
Jumlah 

Pendapatan 

Kotor (Rp) 

1 2014 1.270 25 1.295 84.175.000 

2 2015 3.392 36 3.428 257.100.000 

3 2016 6.787 72 6.859 857.375.000 

4 2017 8.767 96 8.873 1.067.160.000 

5 2018 12.034 91 12.125 1.455.000.000 

  

Sumber : Buku Profil Desa Wisata Kandri 
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Tabel 4.1 

Bagan Pengurus Kelompok Sadar Wisata Desa Kandri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku Profil Desa Wisata Kandri 

Seksi 

Ketertiban 

Seksi Kebersihan 

dan Keindahan 

Seksi Humas & 

Pengembangan SDM 
Seksi Daya Tarik 

& Kenangangan 

Seksi Pengembangan 

Usaha  

Ahsan Hanafi Hariyanto Agus S, SP M. Nur Husaini Zubaedi 

M. Wahid S Ahmad Muhromin, 

S.Ag 

Khairul Sartono 

Nur Safi’i Salim Suhono Ainin Hayati JokoMulyono 

Sukadi Sutrisno Mujiyono Arief Sanyoto M. Ansor 

PEMBINA 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Semarang  

KETUA 

Syaeful Ansori, SH. 

WAKIL KETUA 

M.P Wibowo, S. Ag 

SEKRETARIS BENDAHARA 

Masduki, S.Pdl. Sarwarti 
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4.1.2.2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

Menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sektor pariwisata ikut berperan penting dalam perwujudan 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Undang Undang RI Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi 

kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan 

perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat.  

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan 

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Tugas Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah melaksanakan 

urusan pemerintah daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan maka dari itu peran pemerintah Kota Semarang 

sangat dibutuhkan dalam pengembangan potensi pariwista yang ada dan yang 

belum tergali. Pemerintah Kota harus turut melibatkan seluruh aspek kehidupan 

masyarakat bersama-sama sebagai penggerak untuk lebih mengembangkan 

seluruh potensi yang dimiliki daerah. Pemerintah Kota Semarang menggaet 

masyarakat dan pihak swasta (agen travel dan hotel) dalam pengembangan 

pariwisata Kota Semarang. Hal ini dilakukan karena pelaku pariwisata tidak 

hanya pemerintah, namun juga masyarakat dan pihak swasta. 
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Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang menjelaskan tentang 

fungsi Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki fungsi seperti 

yang tercantum dalam Paragraf 3 tentang Fungsi Pasal 29 yang menyebutkan : 

“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugs 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaa, kesenian, 

pembinaan industri pariwisata, dan pemasaran; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri 

pariwisata, dan pemasaran; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, 

kesenian, pembinaan industri pariwisata, dan pemasaran; dan 

d. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.” 

 

Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang itu sendiri sudah 

tertuang di renstra. Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata “Semarang sebagai 

Kota Tujuan Wisata yang Berdaya Saing”. Artinya sarana dan prasarana 

pariwisata yang dimiliki seperti hotel, restoran maupun rumah makan bersaing 

dengan Kota metropolitan lain sehingga Kota Semarang menjadi setara. Jadi, Visi 

tersebut mengandung pengertian bahwa lima tahun ke depan Kota Semarang 

diharapkan menjadi Kota Tujuan Wisata yang berdaya saing, dapat melayani 

wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. 

4.1.2.3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah. 

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM 

Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Kantor Wilayah 
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Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Dr. Cipto No. 

64 Semarang. Sekarang ini selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) 

adalah Bapak Drs. H, Tarsono. Bc.I.P., M.Si. 

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah yang semula menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Kantor 

Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah yang semula menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehakiman Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. 

Wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah pada 

saat itu meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehakiman Nomor M.06-PR.07.02 Tahun 1985, untuk Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) dibentuk Kantor Wilayah Departemen 

Kehakiman tersendiri sehingga Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 

Jawa Tengah tidak lagi meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY). Kemudian Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.10 

Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman disempurnakan dengan Keputusan Menteri 

Kehakiman Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Pada tahun 2005 

dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
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Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2009 nomenklatur 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga nomenklatur 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah 

menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Jawa Tengah. 

a. Divisi Kekayaan Intelektual 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah unsur pelaksana yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Tugas, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi :  

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan 

intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan 

intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan 

pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan 

intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual; 

2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum 

kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan 

intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran 
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kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta 

teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;  

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan 

pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan 

pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi 

kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan 

intelektual;  

4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki visi dan misi 

sebagai berikut : 

a. Visi 

“Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual yang menjamin 

kepastian hukum dan menjadi pendorong inovasi, kreatifitas 

dan pertumbuhan ekonomi nasional”  

b. Misi 

“mewujudkan pelayanan dan penegakan kekayaan intelektual 

yang berkualitas”  

 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri atas : 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 

2. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri; 

3. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan 

Rahasia Dagang; 

4. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; 

5. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan 

Intelektual; 
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6. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual; dan 

7. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa 

Tabel 4.2 

Bagan Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor 

Wilayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasai dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Peran Pengelola Desa Wisata Kandri dan Peran Pemerintah 

Kota Semarang  Dalam Melindungi Kekayaan Intelektual Asli Desa 

Kandri 

4.2.1.1 Peran Kelompok Sadar Wisata Desa Kandri 

 Kelompok Sadar Wisata Pandanaran atau yang biasa di sebut 

POKDARWIS PANDARANAN berasak dari masyarakat kelurahan kandri yang 

awal di dirikan pada tanggal 27 Agustus 1993 dan berkedudukan di Keluarahaan 
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Kandri Gunungpati Kota Semarang, Provivinsi Jawa Tengah. Kelompok Sadar 

Wisata Pandanaran berasaskan Pancasila sebagai landasan idiologi dan Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional, serta Sapta Pesona sebagai 

landasan Operasional. 

 Pokdarwis desa wisata kandri mempunyai peran strategis dalam 

pengembangan pariwisara di Desa Wisata Kandri. Lemabaga ini berperan sebagai 

penggerak kepariwisataan di Desa Kandri, mereka merancang program-program 

untuk pengembangan potensi pariwisata di Desa Kandri. Adapun peran kelompok 

Sadar Wisara Desa Kandri sebagai berikut : 

a. Memperkenalkan, Melestarikan dan Memanfaatkan Potensi Wisata 

di Desa Wisata Kandri. 

Desa Wisara Kandri memiliki kekayaan potensi pariwisara. Salah 

Satu tujuan di bentuknya Kelompok Sadar Wisata Desa Kandri sesuai 

dengan Anggaran Dasar Kelompok Sadar Wisata Pasal 6 angka 5 yaitu : 

“5. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi 

daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah” 

Pokdarwis Desa Kandri berperan dalam memperkenalkan, 

melestarikan dan memanfaatkan desa wisata kandri sehingga dalam 

kepungursan Pokdarwis Desa Kandri terdapat seksi Daya Tarik Wisata 

dan Kenangan yang mana bertugas untuk menggali, membina, 

mengembangkan berbagai potensi sumber daya wisata, mempertahankan 

kearifan atau keunikan budaya lokal sebagai daya tarik dan unsur 

kenangan setempat dan mempromosikan berbagai daya tarik wisata dan 

keunikan. 
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b. Mengelola Pariwisata di Desa Wisata Kandri. 

Pokdarwis desa Kandri mengelola potensi wisata yang dimiliki 

Desa Wisata Kandri sehngga mampu menjadi objek wisata dan menjadi 

daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Pengelola yang baik akan 

mendorong pengembangan pariwisata di Desa Kandri. Pengelola yang 

dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata meliputi pengelolaan obyek 

wisata outbound, wisata pertanian dan peternakan, homestay, tung sungai 

dan pengelolaan obyek wisata lain yang ada di Desa Wisata Kandri. 

c. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kepada anggota dan 

masyarakat Desa Wisata Kandri terkait pariwisata. 

Peran Kelompok Sadar Wisata Kandri dalam pengembangan 

potensi pariwisata yaitu melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan terhadap anggota dan masyarakat sehingga dapat mendorong 

pengembangan pariwisata di Desa Kandri sesuai kegiatan kelompok sadar 

wisata dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang di buat 

oleh Kelompok Masyarakat Sadar Wisata Desa Kandri. 

d. Bekerjasama dengan stakeholder dan pemerintah Kota Semarang 

dalam mengembangkan Desa Wisata Kandri 

Pokdarwis Desa Kandri menjalin kerjasama dengan Pemerintah 

Kota Semarang dan juga Komunitas di kesenian di Semarang agar dapat 

mengembangkan lebih besar lagi desa wista Kandri. Pokdarwis sebagai 

ujung tombak pariwisata desa kandri berperan sebagai kelompok yang 

menjalin kerjasama dengan pihak lain. Adanya program kegiatan 
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kerjasama ini semua elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam 

membangun pariwisata desa Kandri. 

4.2.1.2 Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Semarang 

  Setelah dilakukan wawancara dengan narasumber maka dapat di 

analisa bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Kebudayaan, Kesenian, dan 

Merek di Desa Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

tidak memiliki peran yang lansung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Semarang belum pernah melakukan sosialasi mengenai perlindungan 

kekayaan intelektual asli dari sebuah desa wisata, hasil analisis wawancara 

di Dinas Pariwisata Kota Semarang dapat di simpulkan bahwa peran Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap Desa Wisata ada 4 

(empat), yaitu : 

a. Kerjasama 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan juga 

Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Kandri lebih kepada pemberdayaan 

masyarakat dengan tujuan memberikan pelatihan kepada masyarakat Kandri 

yang dulunya bermata pencaharian petani menjadi pelaku usaha bidang 

pariwisata duntuk mengembangkan kelurahan kandri menjadi desa wisata 

dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Pelatihan dan pembinaan yang 

paling sering dilakukan untuk mengembangkan Desa Wisata Kandri adalah 

pelatihan pemandu wisata, pengembangan kelompok sadar wisata, 

penguatan organisasi, cara mengemas/ packaging agar produk wisata lebih 
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menarik dan pelatihan untuk pembibitan benih-benih ikan. Selain 

pembinaan dan pelatihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

juga mempromosikan desa wisata Kandri melalui kerjasama dengan Garuda 

Indonesia, AIESEC UNDIP Semarang dalam bidang seni, budaya dan 

bahasa, event yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan media 

sosial seperti instagram. 

Kerjasama yang dilakukan tidak lepas dari konsep kerjasama yaitu 

kegiatan yang dilaksanakan oleh dua pihak dengan hak dan tanggung jawab 

bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Kerjasama ini berasal dari 

inisiatif masyarakat dengan menggandeng Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang sebagai pengelola dalam kerjasama dan untuk 

mencapai keberhasilan tersebut dilakukan melalui diskusi-diskusi dengan 

pihak yang terlibat dalam kerjasama. Pihak yang terlibat dan tugas dari 

masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama secara garis besar 

yakni: 

1. Pemerintah Kota Semarang melalui jajaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD)-nya dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang bertugas mengembangkan sumber daya 

manusia, memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan 

pembinaan serta kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat 

Desa Wisata Kandri.  

2. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran bertugas sebagai 

penggerak dalam mendukung terciptanya pemahaman 

kepariwisataan di masyarakat, meningkatkan peran dan partisipasi 
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dalampembangunan pariwisata, dan mensukseskan pembangunan 

kepariwisataan di wilayah/ desa wisatanya.  

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menggunakan 

Oemah Tani sebagai tempat pelaksanaan pembinaan dan pelatihan serta 

sekaligus tempat pementasan seni budaya Kandri di acara-acara. 

Pelaksanaan kerjasama pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan desa wisata ini masing-masing pihak yang terlibat 

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: 

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai pelaku 

dari pihak pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyediakan  

fasilitas yang diperlukan agar terlaksananya kerjasama  

pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata baik dalam 

pelatihan maupun pembinaan, mengkoordinasi semua pelaku yang 

terlibat dalam kerjasama agar kerjasama yang dilakukan berjalan 

sesuai harapan. Selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga 

berhak untuk menentukan partner kerja yang kompeten untuk 

diajak kerjasama, meminta output dari kerjasama yang dilakukan, 

meminta data dari peserta pelatihan terkait pengembangan desa 

wisata yang dijalankan. 

b. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pandanaran mempunyai 

kewajiban mengisi form-form laporan dan data yang dibutuhkan 

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang serta 

mendukung kegiatan-kegiatan di sector pariwisata Kota Semarang 

yang melibatkan Pokdarwis Pandanaran. Selain itu dari Pokdarwis 
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Pandanaran juga berhak untuk mengembangkan desa wisata 

melalui kerjasama Pemerintah Kota Semarang (Disbudpar) agar 

mendatangkan banyak wisatawan sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa wisata. 

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Semarang dengan Pokdarwis Pandanaran pada dasarnya 

menggunakan model kerjasama tanpa MOU atau MOA. Kerjasama yang 

dilakukan hanya berupa jaringan kerja (networking) atau berupa 

keterlibatan satu sama lain antara Pemerintah Kota Semarang (Disbudpar) 

dan Pokdarwis Pandanaran dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa 

wisata yang berkaitan dengan masing masing tugas yang dijalankan. 

Karena tidak adanya landasan hukum yang mengikat kerjasama ini maka 

yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah keterbatasan terutama 

dalam hal biaya. Biaya yang hampir sepenuhnya diperoleh dari pemerintah 

ini menjadikan kerjasama yang dilakukan ini sangat bergantung pada 

pemerintah daerah. Selama ini kerjasama yang dilakukan ini yang lebih 

berperan besar adalah Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Semarang karena 

memang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata ini  

termasuk dalam program kerja dinas. Selain untuk mengoptimalkan 

kerjasama yang dilakukan, landasan hukum ini juga perlu untuk mengikat 

pihak yang terlibat dalam kerjasama ini baik dalam hal pelatihan maupun 

dalam hal pembinaan. Landasan hukum ini juga perlu untuk meminimalisir 

resiko dalam kerjasama seperti salah satu pihak kerjasama melanggar 

suatu perjanjian, maka pihak tersebut akan jelas sanksi hukumnya. 
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b. Regulasi 

Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata Kota Semarang merupakan 

dinas yang memiliki tugas sebagai pembantu Walikota untuk membangun 

dan mengembangkan pariwisata di Kota Semarang. Keberadaan Desa 

Wisata merupakan salah satu rencana pemerintah Kota Semarang dalam 

memajukan pariwisata di Kota Semarang dan dalam melakukan hal itu 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Semarang berperan sebagai dinas yang 

mengeluarkan atau memberikan regulasi terkait perizinan pembentukan 

desa wisata di Kandri.  

Tahun 2003 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

mengeluarkan keputusan terkait pembentukan kelompok sadar wisata di 

kelurahan kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang 

dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Semarang Nomor 556.0534/Th.2003 Tentang Pembentukan 

Kelompok Sadar Wisata Pandanaran Kelurahan Kandri Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang dan juga Keputusan Walikota Semarang 

Nomor 556/407 Tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan 

Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati, Keluarahan Wonolopo, Kelurahan 

Mijen Sebagai Desa Wisata Kota Semarang. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga berperan 

dalam melindungi dan memperkaya objek wisata di desa kandri, selain itu 

pemerintah juga bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya alam 

seperti flora dan fauna agar tidak terjadi pencemaran yang dapat 

menggangu bahkan merusak sautu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan 
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semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak 

dilaksanakan oleh Pemerintah. 

c. Pembinaan 

Dinas Pariwisata Kota Semarang memiliki peran dalam pembinaan 

masyarakat Desa Kandri dalam membentuk desa wisata di desa itu. 

Pembinaan dilakukan sejak desa wisata kandri belum di bentuk. Dinas 

Pariwisata Kota Semarang melakukan pembinaan kepada Pokdarwis dan 

masyarakat desa kandri dalam mengelola desa wisata, membuat suatu 

acara, dan menciptakan kesenian khas desa kandri yang dapat menarik 

wisatawan untuk datang. 

Pembinaan juga di lakukan setelah desa wisata terbentuk. Dinas 

Pariwisata melakukan banyak pelatihan bagi masyarakat desa wisata 

kandri semenjak tahun 2012 hingga tahun 2016. Pelatihan yang diberikan 

meliputi Pelatihan Spiritual ESQ pada tahun 2012, Pelatihan Seni Tari 

tahun 2012. Pelatihan Gending dan Tembang Desa Wisata pada tahun 

2013, Pelatihan SDM Pariwisata tahun 2015, dan pelatihan peningkatan 

kapasitas pemandu wisata pada tahun 2016. 

d. Pengembangan Wisata 

Pembentukan desa Wisata Kandri banyak melibatkan Dinas 

Pariwasata Kota Semarang pada awal di dirikan. Dinas Pariwisata Kota 

Semarang berperan dalam menciptakan tarian khas desa kandri yang di 

kenal dengan tari Martito Suci dan Kampling Kemanak. Staff dinas 

pariwisata dinas pariwisata desa kandri dan pokdarwis desa kandri 
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bersama-sama menciptakan kesenian dan kebudayaan desa kandr agar 

mengundang wisatawan untuk datang berwisata ke desa wisata kandri. 

Dinas Pariwisata Kota Semarang juga berperan bukan hanya 

dibidang penciptaan kesenian dan kebudayaan akan tetapi juga dalam 

pengembangan jumlah wisatawan yang datang dengan membuat sarana 

promosi untuk memperkenalkan desa wisata kandri kepada wisatawan. 

Dinas Pariwisata bersama dengan Pokdarwis Desa Kandri membuat acara-

acara kebudayaan dan kesenian sebagai salah satu atraksi wisata yang bisa 

dinikmati wisatawan saat berkunjung di desa wisata kandri dan juga 

mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam bentuk foto dan video yang 

bagikan di website dan juga youtube dinas pariwisata Kota Semarang.  

4.2.1.3 Peran Sub Bagian Kekayaan Intelektual Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah. 

Sub Bagian Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Merupakan kepanjangan 

tangan dari Direktorat Kekayaan Intelektual yang terdapat di Jakarta. 

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) 

menyebutkan: 

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di 

provinsi, berada do bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia” 
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Peraturan tersebut lah yang menjadi dasar hukum pembentukan 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. 

Setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa 

Tengah memiliki 4 Divisi sesuai yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan : 

“Kantor Wilayah terdiri atas : 

a. Divisi Administrasi; 

b. Divisi Pemasyarakatan; 

c. Divisi Keimigrasian; dan 

d. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.” 

  

Sub bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual termasuk dalam Divisi 

Pelayanan Hukum, Kantor Wlilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia memiliki Sub Bidang Kekayaan Intelektual yang di kepalai oleh 

Moh. Hawary Dahlan. Sub Bidang Kekayaan Intlektual Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran untuk : 

1. Melakukan persiapan bahan pembinaan dan Pengendalian 

Pelaksanaan Tugas Teknis; 

2. Melakukan kerja sama; 

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi; 

4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang penerimaan 

permohonan pendaftaran; 

5. Membuat dan melaksanakan sosialisasi kepada publik. 

6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual 

dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. 



93 
 

 
 

Hasil wawancara dengan kepala sub bidang kekayaan intelektual kantor 

wilayah jawa tengah bapak Moh. Hawary Dahlan menemukan bahwa sub 

bidang kekayaan intelektual kantor wilayah jawa tengah telah melakukan sebaik 

mungkin untuk melaksankan perannya namun memang masih terdapat beberapa 

kendala untuk menegakan hukum kekayaan intelektual khususnya di Jawa 

Tengah. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sub bagian kekayaan 

intelektual sekarang ini bersifat active yang artinya mereka memilih untuk 

mejemput bola, mengunjungi wilayah-wilayah yang memiliki potensi kekayaan 

intelektua akan tetapi menurut Bapak Moh. Hawary Dahlan mengatakan 

setidaknya ada 3 permasalahan utama mengapa kekayaan intelektual khususnya 

di Jawa Tengah masih belum maksimal, 3 permaslaahan utama yang disebutkan 

yaitu : 

1. Kekuarangan Sumber Daya Manusia 

Sub bidang kekayaan intelektual kantor wilayah kementerian hukum dan 

HAM Jawa Tengah merupakan pusat pelayaan kekayaan intelektual di Jawa 

Tengah akan tetapi sumber daya manusia yang bekerja di sub bidang 

kekayaan intelektual hanya 3 (tiga) orang untuk menjalankan seluruh peran 

sub bagian kekayaan intelektual di wilayah jawa tengah tentu itu sangat 

kurang, sehingga perlu adanya penambahan sumber daya manusia. 

2. Melakukan sosialisai tidak menyelesaikan masalah 

Salah satu peran sub bidang kekayaan intelektual ialah untuk melakukan 

sosialisasai pada masyarakat sebagai salah satu fungsi pelayanan kepada 

masyarakat akan tetapi melakukan sosialisasi bukan merupakan solusi untuk 



94 
 

 
 

menyelesaikan masalah ketidaktahuan masyarakat akan informasi tentang 

kekayaan intelektual dikarenakan kebiasaan yang ada setelah sosialisasi 

masyarakat tidak membagikan pengetahuannya kepada orang lain sehingga 

sosialisasi tidak berjalan dengan maksimal. 

3. Pembentukan jaringan yang belum maksimal 

Memaksimalkan kekayaan intelektual tidak bisa hanya dilakukan oleh sub 

bagian kekakayaan intelektual akan perlu turut serta berbagai pihak dari 

kalangan masyarakat, dinas daerah Kota dan juga kemeterian hukum dan 

ham akan tetapi pembetukan jaringan ini belum kuat terbentuk sehingga 

penyebaran informasi tentang pentingnya kekayaan intelektual belum 

maksimal. 

4.2.2 Prosedur Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Hasil 

Kesenian dan Produk UMKM di Desa Wisata Kandri. 

4.2.2.1 Teori Monitism dan Dualistism dalam Kekayaan 

Intelektual Desa Wisata Kandri. 

Teori Monotism yang di gunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa 

pada suatu karya cipta menempatkan sifat dan kepribadian dari penciptanya 

sebagai hal yang “primair” dan menempatkan sifat ekonomisnya sebagai hal 

yang “sekunder” sehingga bagi pencipta nilai moral dari sebuah ciptaan lebih 

utama dibandingkan hak ekonominya. Kepentingan moral si pencipta itu terbatas 

bersifat abadi dan kekal, sedangkan kepentingan ekonomis si pencipta itu terbatas 

dengan waktu. 

 Kebudayaan dan kesenian yang terdapat di Desa Wisata Kandri meliputi 

dari segi tarian, lagu dan budaya yang mana seluruhnya diciptakan oleh 
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masyarakat desa kandri sendiri dan tidak memiliki pencipta tunggal sehingga 

kesenian dan kebudayaan di desa kandri bersifat komunal, tidak ada nama 

pencipta resmi dari kesenian dan kebudayaan di desa kandri semuanya dikatakan 

diciptakan bersama sehingga seluruh warga desa kandri yang terlibat dalam 

pembuatan kesenian dan kebudayaan di desa kandri merasa nilai moral dari karya 

cipta kesenian dan kebudayaan tersebut.  

 Berikut juga dengan kekayaan intelektual merek yang dimiliki oleh pelaku 

usaha mikro kecil menengah yang terdapat di desa wisata kandri. Terdapat 44 

usaha mikro kecil menengah yang dibuat di desa wisata kandri yang hampir 

seluruhnya merupakan usaha rumah tangga. Usaha mikro kecil menengah yang 

dimiliki kelurahan kandri terbagi menjadi dua sektor yaitu usaha makanan dan 

usaha kerajinan tangan sebagai souvenir wisata kandri. Hampir seluruh usaha 

mikro kecil menengah yang ada di kelurahan kandri telah memiliki merek sendiri 

sebagai tanda pengenal dari produknya. Akan tetapi keseluruhan merek tersebut 

belum ada yang di daftar kan ke Kementerian Hukum dan HAM sehingga belum 

ada perlindungan dari sisi hukum. 

 Pandangan kedua mengenai teori kohler yaitu teori dualistism yang mana 

kohler menjelaskan suatu kekayaan intelektual memiliki satu hak lagi selain hak 

moral, hak yang lain tersebut alah hak ekonomis. Teori dualitism lebih 

mementingkan nilai ekonomis yang terdaoat dalam suatu kekayaan intelektual. 

Kohler menjelaskan bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang 

pencipta dengan karya ciptaanya sehingga menimbulkan aspek ekonomis dari 

suatu karya intelektual, pada dasarnya hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh 

keuntungan atas kakayaan intelektual. Hal ini dikarenakan Kekayaan Intelektual 
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dapat menjadi objek perdagangan dalam dunia usaha. Hak Ekonomi dapat 

dialihkan, Sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi 

(reputasi) pencipta atau penemu. 

Kedua teori kohler yaitu Teori Monitism dan Teori Dualistism 

menciptakan Teori Modern Monistism yang mana menurut teori ini, antara aspek 

kepribadian dan ekonomis dari kekayaan intelektual itu merupakan satu kesatuan 

yang utuh. Toeri Kohler memberikan pandangan bahwa suatu kekayaan 

intelektual memiliki nilai moral dan ekonomis yang man kedua nilai tersebut 

sangat penting bagi pencipta kekayaan intelektual sehingga kekayaan intelektual 

wajib mendapatkan perlindungan hukum dari hukum positif, baik oleh hukum 

internasional maupun oleh hukum negara-negara nasional. Dikarenakan 

pentingnya kekayaan intelektual sehingga di perlukan hukum sebagai payung 

perlindungannya dan juga lembaga-lembaga yang menegakan hukum tersebut. 

Peran dari kelompok sadar wisata kelurahan kandri sangat penting dalam 

menegakan hukum perlindungan kekayaan intelektual karena kelompok sadar 

wisata kelurahan kandri merupakan ujung tombak kepariwisataan di kelurahan 

kandri. Dinas Pariwisata Kota Semarang dan juga Kementerian Hukum dan HAM 

Wilayah Jawa Tengah perlu saling berkordinasi demi terlindunginya kekayaan 

intelektual di Desa Wisata Kandri. 

4.2.2.2 Prosedur Perlindungan Kekayaan Intelektual di Desa 

Wisata Kandri. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa belum ada 

sama sekali Kekayaan intelektual yang di lindungi secara hukum baik itu karya 

cipta kebudayaan dan kesenian maupun merek dari produk usaha kecil dan 
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menengah masyarakat desa kandri. Selama ini dari pertama kali desa wisata 

kandri di resmikan mejadi desa wisata belum ada kekayaan intelektual yang di 

daftarkan secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM bahkan dari total 44 

usaha mikro kecil menengah yang ada di desa kandri belum ada satupun pelaku 

usahan yang mendaftarkan merek usahanya ke Kementerian Hukum dan HAM. 

Sampai saat ini perlindungan kebudayaan dan kesenian yang dilakukan 

Pokdarwis dengan cara tidak resmi yaitu dengan cara mebuat video dan foto dan 

membagikannya di kanal youtube agar masyarakat mengetahui bahwa 

kebudayaan dan kesenian desa kandri tersebut merupakan asli desa kandri, 

padahal dari data yang dibuat oleh Pokdarwis desa Wisata Kandri jumlah 

pengunjung di desa wisata kandri selalu meningkat dari tahun ke tahun dan bukan 

hanya pengunjung nusantara akan tetapi juga pengunjung internasional sehingga 

kemungkinan ada penjiplakan oleh masyarakat luar sangat besar. 

Tindakan yang hingga saat ini dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata 

Desa Wisata Kandri ialah : 

1. Penandaan yang diberlakukan secara sukarela dan dapat 

dipertahankan secara hukum yang dapat mengidentifikasi sumber 

dari bentuk kesenian tersebut. 

2. Dokumentasi dan promosi sebagai bukti akan ke aslian 

kebudayaan, kesenian dan produk usaha di desa kandri. 

3. Melakukan inventerasi dalam pendataan dokumen desa kandri 

sehingga memiliki data yang valid jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 
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Merujuk pada Duffied, dalam rangka melindungi suatu kekayaan 

intelektual  yang bersifat komunal, setidaknya terdapat tiga model perlindungan 

yang dapat dikembangkan, yaitu : (Correa ;2018) 

 

Tabel 4.3 Model Perlindungan Kekayaan Intelektual Duffied 

Memanfaatkan 

Peraturan yang tekah 

ada sebelumnya 

Modifikasi/Aturan 

Tambahan/Pelengkap 

Mengembangkan 

Peraturan yang bersifat 

Khusus 

Hukum Adat Kodifikasi dan 

pengakuan secara formal 

ketentuan-ketentuan 

dalam hukum adat 

- 

Kontrak, perjanjian 

transfer yang seimbang, 

dan konsep hukum 

publik dan sipil lainnya 

Kesepakatan akses dan 

bagi hasil 

Ketentuan terhadap 

manajemen 

kanekaragaman hayati 

dengan kewajiban-

kewajiban atas 

pengetahuan tradisional, 

akses terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

Hukum hak kekayaan 

intelektual 

Sertifikat materi, dan lain 

lain 

Kategori baru dalam 

hukum kekayaan 

intelektual 

 

Sumber : Carlos M. Corea , http://apps.who.int/medicine 

docs/pdf/s4917e.pdf 

 

Konsep perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sebagaimana 

diuraikan Duffield sejalan dengan model perlindungan yang dikembangkan oleh 

WIPO. WIPO secara umum menjelaskan dua model perlindungan yaitu : 

a. Perlindungan yang bersifat mencegah (defensive protection) Defensive 

protection merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah 

pemberian HKI atas pengetahuan tradisional oleh pihak lain tanpa 

sepengetahuan dan izin pemilik pengetahuan tradisional. Perlindungan 

defensif atas pengetahuan tradisional berpengaruh terhadap 

http://apps.who.int/medicine%20docs/pdf/s4917e.pdf
http://apps.who.int/medicine%20docs/pdf/s4917e.pdf
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pendaftaran paten dalam hal kewajiban pengungkapan asal usul 

sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang terkait 

dengan penemuan.  

b. Perlindungan secara positif (positive protection) Positive protection 

dapat dilakukan dalam dua bentuk paya hukum, yaitu dengan 

mengefektifkan penggunaan undang-undang yang terkait HKI atau 

melalui pembentukan undang-undang khusus. 

 Kelompok masyarakat sadar wisata desa kandri selama ini setelah 

melakukan Defensive Protection, dari hasil pengamatan dan wawancara sudah 

melakukan usaha perlindungan terhadap kekayaan intelektualnya akan tetapi 

hanya sebatas defensive protection., meskipun dokumentasi mungkin tidak 

ekonomis dan efektif sebagai sarana perlidungan, tetapi dalam percaturan global 

dokumentasi dan inventerisasi menjadi sesuatu yang tidak terhidarkan bila 

pemerintah akan mengajukan klaim perlindungan terhadap ekspresi kebudayaan 

tradisional. 

Perlindungan pengetahuan tradisional yang ditemukan oleh masyarakat 

perlu diperhatikan karena penemuan tersebut merupakan hak milik suatu 

masyarakat adat yang tidak bisa diambil oleh pihak manapun. Perlindungan 

defensif  dapat juga disebut perlindungan non hukum yaitu untuk perlindungan 

kepada Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang sifatnya 

tidak mengikat. Perlindungan ini tidak memperdulikan ketentuan mana baik 

nasional maupun internasional yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual, 

karena keutamaan dari hak atas budaya dan pengetahuan tradisional eksistensinya 

sudah ada sebelum sistem Perlindungan Kekayaan Intelketual itu ada. 
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Perlindungan Defensif  sangat diperlukan dalam melindungi kekayaan 

intelektual di Desa Wisata Kandri mengingat untuk Pengetahuan Tradisional dan 

Ekspresi Budaya belum ada hukum yang mengatur secara memadai. Perlindungan 

Defensif  menjamin supaya pihak lain tidak dapat memperoleh Kekayaan 

Intelektual tanpa harus menunggu adanya Hukum Positif. Upaya  Inventarisasi 

dan dokumentasi merupakan salah satu langkah Defensive Protection. Defensive 

Protection adalah perlindungan kekayaan intelektual yang tidak dimaksudkan 

untuk melindungi kekayaan intelektual sebagaimana aturan yang berlaku namun 

hanya dimaksudkan sebagai upaya agar tidak terjadi penggunaan secara melawan 

hukum terhadap kekayaan intelektual tertentu yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai negara dan 

komunitas masyarakat dalam memanfaatkan defensive protection ini adalah 

dengan membangun database yang akurat dan terbaru berkaitan dengan kekayaan 

intelktual yang berasal di desa wisata kandri.  

4.2.2.3 Faktor Penyebab belum adanya Kekayaan Intelektual 

yang di Daftarkan untuk di Lindungi 

Desa Wisata Kandri merupakan desa wisata yang di buat oleh Pemerintah 

Kota Semarang berkerjasama dengan Kelurahan Kandri untuk membuat wisata 

baru di Semarang berbasis wisata alam. Desa wisata kandri memberikan wisata 

alam pedesaan yang masih alami dan asri dengan digabungkan dengan 

kebudayaan dan kesenian yang sengaja di ciptakan oleh masyarakat desa kandri 

untuk menarik wisatawan untuk datang. 

Pembentukan desa wisata kandri juga menciptakan berbagai macam sektor 

usaha mikro kecil menengah. Masyarakat desa kandri membuat industri rumahan 



101 
 

 
 

yang bahan bakunya berasal dari desa kandri untuk memproduksi barang dan 

makanan sebagai souvenir khas desa wisata kandri. Berbagai macam produk khas 

kandri juga menjadi salah satu daya tarik desa wisata kandri, tidak jarang 

pengunjung yang datang membeli produk dari masyarakat kandri sebagai buah 

tangan untuk sanak keluarganya. 

Terciptanya kebudayaan, kesenian dan produk usaha di desa kandri 

menjadikan desa wisata kandri memiliki banyak sekali kekayaan 

intelektual asli daerah yang lahir dan tercipta dari ide dan kreatifitas 

masyarakat desa kandri akan tetapi penciptaan kekayaan intelektual di 

desa kandri belum ada yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM 

Republik Indonesia. Terdapat banyak kesenian dan kebudayaan asli daerah 

kandri dan juga terdapat 44 Usaha Mikro Kecil Menengah yang memiliki 

merek dagangnya sendiri, namun dari kesemua kekayaan intelektual 

tersebut belum ada yang terdaftar, hal ini merupakan sebuah bukti betapa 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi masalah serius. Faktor-

faktor yang penyebab rendahnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, 

adalah : 

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk mendaftarkan hak 

Intelektualnya 

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak 

intelektuanya terjadi akibat kurang pemahaman akan arti pentingnya 

hasil kreaivitas mereka untuk dilindungi secara hukum terhadap 

pihak-pihak yang melakukan pencurian tersebut. Peneliti melakukan 

wawancara kepada bapak Haryadi selaku staff  Kelompok Sadar 
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Wisata Desa Kandri, dari hasil wawancara narasumber mengatakan 

bahwa alasan belum adanya kekayaan intelektual yang didaftarkan di 

karenakan Kelompok Sadar Wisata Desa Kandri belum melihat 

bahwa mendaftarkan kesenian dan kebudayaan asli daerah kandri itu 

penting.  

2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Hak Kekayaan 

Intelektual, terjadi akibat kurang tersosialisasinya hal-hal yang 

berhubungan dengan aspek-aspek kekayaan intelektual. Keadaan ini 

menyebabkan sebagina besar pelaku industri kreatif sama sekali 

tidak tahu manfaat dari hak kekayaan intelektual, bahkan istilah HKI 

itu masih asih di telinga mereka. Kelompok Masyarakat Sadar 

Wisata desa Kandri juga belum memiliki divisi hukum yang 

mengurus tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum seperti 

perlindungan kekayaan intelektual, Dinas Pariwisata Kota Semarang 

sendiri juga tidak melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan tentang 

pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan belum ada upaya 

apapun dari Dinas Pariwisata Kota Semarang untuk mendorong 

masyarakat desa Kandri untuk mendaftarkan kekayaan 

intelektualnya ke Kementerian Hukum dan HAM. 

3. Adanya anggapan bahwa pengurusan Hak Kekayaan Intelektual 

membutuhkan biaya yang banyak 
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Masyarakat desa kandri juga enggan mendaftarkan  

kekayaan intelektualnya karena beranggapan bahwa untuk 

mengurus Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan biaya yang 

banyak. Kelompok Masyarakat Sadar Wisata Desa Kandri belum 

mendaftarkan Kesenian dan Kebudayaannya karena mereka 

berpikiran kesenian dankebudayaan mereka masih dalam taraf 

daerah sehingga tidak sebanding dengan besarnya biaya 

pendaftaran kekayaan intelektualnya. Seluruh usaha mikro kecil 

menengah di desa kandri juga masih dalam taraf industri rumahan 

sehingga para pelaku usaha masih berpikiran lebih baik 

menggunakan uangnya untuk menambahkan modal usahanya 

dibandingkan mendaftarkan mereknya di Kementerian Hukum dan 

HAM. 

4. Waktu pengurusan membutuhkan waktu lama dan berbelit 

Anggapan lain yang membuat masyarakat desa kandri 

berpikiran untuk tidak mendaftrkan kekayaan intelektualnya 

dikarenakan waktu pengurusan membutuhkan waktu lama dan 

berbelit. Masyarakat enggan untuk mengurus surat-surat sebagai 

syarat untuk mendaftarkan merek usahanya, selain itu jarak yang 

dibutuhkan untuk menuju Kementerian Hukum dan HAM di 

anggap jauh belum lagi mereka tidak ingin menunggu untuk 

mendaftarkan mereknya. Setidaknya masyarakat harus meluangkan 

waktu satu hari untuk mengurus pendaftaran merek sehingga 

mereka harus meliburkan usahanya selama satu hari dan hal itu 
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menyebabkan pelaku usaha tidak mendapatkan pendapatan di hari 

tersebut sehingga membuat palaku usaha berpikir dua kali untuk 

mendaftarkan mereknya. 

5. Belum adanya perlindungan hukum yang memadai dari aturan 

yang sudah ada. 

Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk Kekayaan 

Intelektual Pribadi sudah memadai akan tetapi untuk Kekayaan 

Intelektual Komunal bisa dikatakan belum memadai. Upaya 

perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal hingga saat ini belum 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien disebabkan oleh dalam 

hukum nasional belum adanya undang-undang yang khusus 

mengatur tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan hanya baru 

dibuat Peraturan Kementerian Hukum dan HAM, meskipun 

sekarang ini Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan pearturan 

yang terbagi menjadi 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang yaitu : 

Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan 

Ekspresi Budaya Tradisional, Rencangan Undang-Undang tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Sumber daya Genetik, dan 

Rancangan Undang-Undag tentang keanekaragaman Hayati. 

Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional masih 

memerlukan waktu yang cukup panjang untuk diterapkan.  
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BAB V 

SIMPULAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan peneltian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait 

dengan Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kesenian Dan Produk 

UMKM Di Desa Wisata Kandri sebagaimana telah diuraikan di atas, maka 

penulisan membuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang bersama dengan 

Kelompok Sadar Wisata Desa Kandri menciptakan kebudayaan dan 

kesenian asli desa kandri untuk menarik wisatawan datang berkunjung. 

Kelurahan Kandri juga membuat kelompok masyarakat sendiri yang 

berfokus pada pariwisata di kelurahan kandri yang dinamakan 

POKDARWIS PANDANARAN. Pokdarwis yang merupakan 

singkatan Kelompok Sadar Wisata memilik berbagai macam divisi 

yang memiliki peran untuk mengembangkan dan menjaga industri 

kepariwisataan di desa kandri sedangkan Dinas Pariwisata Kota 

Semarang berperan dengan regulasi, pembinaan, dan pengembangan 

wisata, dalam hal perlindungan kekayaan intelektual di desa wisata 

kandri. lembaga-lembaga tersebut belum berperan secara aktif 

sehingga perlindungan kekayaan intelektual belum berjalan secara 

maksimal. 

2. Perlindungan Kekayaan Intelektual di Desa Wisata Kandri belum 

berjalan dengan semestinya. Sampai saat ini Perlindungan Kekayaan 



106 
 

 
 

Intelektual di desa kandri hanya sebatas pengenalan melalui media foto 

dan video yang diharapkan bahwa semua orang mengetahui bahwa 

kekayaan intelektual tersebut berasal dari desa kandri. Keseluruhan 

Kekayaan Intelektual yang terdapat di Desa Wisata Kandri belum ada 

yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM hal ini membuat 

kekayaan intelektual menjadi sangat rentan akan adanya pencurian 

atau penjipalakan kekakayaan intelektual. Alasan belum adanya 

kekayaan intelektual di desa kandri yang di lindungi atau didaftarkan 

di karena berbagai macam faktor seperti rendahnya kesadaran 

masyarakat untuk mendaftarkan hak intelektualnya, minimnya 

pengetahuan masyarakat tentang Kekayaan Intelektual, adanya 

anggapan bahwa pengurusan Kekayaan Intelektual membutuhkan 

biaya yang banyak dan waktu pengurusan membutuhkan waktu lama 

dan berbelit.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan 

diatas, maka Peneliti akan mengajukan beberapa saran, yakni : 

1. Saran untuk Kelompok Sadar Wisata Desa Kandri 

a. Menambah satu divisi lagi yaitu divisi hukum yang 

bertugas untuk mengurus segala sesuatu hal yang berkaitan 

dengan hukum. Divisi hukum juga dapat bertugas menjadi 

ujung tombak perlindungan kekayaan intelektual di desa 

kandri yang mengurus pendaftaran hingga keluar surat 

perlindungan kekayaan intelektual. Divisi hukum juga 
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dapat menjadi konsultan hukum bagi pelaku usaha desa 

kandri yang ingin mengetahui tata cara mendaftarkan 

merek usahanya.  

b. Perlu untuk lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi 

untuk menambah kesadaran masyarakat desa kandri tentang 

pentingnya perlindungan kekayaan intelektual agar tidak 

terjadi pencurian kekayaan intelektual oleh pihak lain. 

2. Saran untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

a. Perlu adanya penyuluhan dari Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang tentang pentingnya untuk 

mendaftarkan kekayaan intelektual terkhusus bagi kesenian 

dan kebudayaan asli desa kandri agar tidak terjadi 

penjiplakan oleh pihak lain. 

b. Perlu adanya pengawasan yang berkelanjutan dari Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap 

kesenian dan kebudayaan di seluruh desa wisata di Kota 

Semarang agar terlindungi dan tidak di klaim oleh pihak 

lain. 

3. Saran untuk Sub Bagian Kekayaan Intelektual Kantor 

Kementerian Hukum dan HAM. 

a. Perlu penambahan sumber daya manusia karena wilayah 

Jawa Tengah merupakan wilayah yang luas sehingga tidak 

cukup hanya dengan 3 orang sumber daya manusia, perlu 

lebih banyak lagi agar masyarakat mengetahui dan 
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mendapatkan manfaat dari perlindungan kekayaan 

intelektual. 

b. Perlu adanya pengembangan jaringan yag lebih luas dengan 

berbagai pihak dari mulia masyarakat hingga dengan dinas 

terkait agar terjalin kerjasama yang baik untuk 

meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual.  
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Lampran 2. Surat Nomor  B/10079/UN37.1.8/LT/2019 Perihal Surat Izin 

Penelitian Kepada Kepala Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Provinsi Jawa 

Tengah. 
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Lampiran 3. Surat Nomor B/10077/UN37.1.8/LT/2019 Perihal Surat Izin 

Penelitian kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Pemerintah Kota Semarang. 
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Lampiran 4. Surat Nomor 070/3290-IX/2019 Perihal Surat Rekomendasi Survey 

dan Riset 
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Lampiran 5. Instrumen Penelitian Terhadap Kelompok Masyarakat Sadar Wisata 

Kelurahan Kandri. 

INSTRUMEN PENELITIAN 

IDENTITAS NARASUMBER 

Nama   : Masduki, S.Pd 

Jabatan    : Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Kandri 

Tanggal Wawancara : 3 Oktober 2019 

Instansi / Alamat : Desa Wisata Kandri, Kelurahan Kandri, Kecamatan 

Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

Instrumen wawancara 

1. Apa sajakah hasil kesenian dan kebudayaan di desa kandri? 

2. Siapa orang yang menemukan/menciptakan hasil kesenian dan 

kebudayaan tersebut? 

3. Apakah kesenian dan kebudayaan desa kandri ini sudah terkenal dan 

sering di tampilkan? 

4. Apakah masyarakat desa kandri tahu bahwa hasil kesenian dan 

kebudayaan masyarakat asli daerah di lindungi undang-undang hak cipta? 

5. Apakah kesenian dan kebudayaan masyarakat asli daerah desa wsiata 

kandri  tersebut sudah didaftarkan daerah ke direktorat jenderal hukum 

dan ham bidang kekayaan intelektual? 

6. Apakah selama ini ada sosialisai yang di lakukan oleh pemerintah kota 

semarang tentang perlindungan kesenian dan kebudayaan masyarakat asli 

daerah? 
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7. Apakah banyak masyarakat asli desa kandri yang bekerja sebagai 

produsen makanan atau barang sebagai produk asli desa kandri? 

8. Apakah hasil produksi masyarakat telah memiliki merek? 

9. Apakah merek tersebut sudah didaftarkan daerah ke direktorat jenderal 

hukum dan ham bidang kekayaan intelektual 

10. Apakah masyarakat desa kandri mengetahui bahwa merek itu dilindungi 

oleh negara? 

11. Apakah masyarakat desa kandri tahu mengenai prosedur pendaftaran 

merek? 

12. Adakah sosialisasi yang di lakukan pemerintah kota semarang tentang 

pentingnya pendaftaran merek? 

13. Adakah tim hukum yang melindungi kekayaan intelektual desa kandri? 

14. Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual yang terdapat di desa 

wisata kandri saat ini? 

 

Hasil Wawancara  

1. Kesenian di desa wisata kandri beragam, kebudayaan yang bearasal turun 

temurun sejak dahulu ialah nyadran kali, nyandran desa kubur, sesaji 

rewanda, nydran kreo, barikan dan Pokdarwis Kelurahan kandri bersama 

dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga meciptkan 

tarian martito suci, ksenenian kempling kemanak dan lagu-lagu pengiring. 

2. Untuk kebudayaan sudah dilaksanakan sejak turun temurun karena di 

kelurahan kandri terdapat sandang (sumber mata air) yang dianggap suci 

oleh warga kelurahan kandri, sedangkan untuk kesenian diciptakan 
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bersama oleh Pokdarwis dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Semarang. 

3. Kesenian di Desa Wisata Kandri sudah cukup terkenal dikarenakan 

memang selalu ditampilkan diberbagai upacara adat kelurahan kandri dan 

festival yang diadakan oleh Pemerintah Kota Semarang. 

4. Iya, kami mengetahui 

5. Belum, kami belum mendaftarkannya di karenakan kami masih 

berfokuspada pengembangan dan promosi desa wisata kandri, dan juga 

kesenian seperti tarian itu dinamis jadi sering berubah. Pendftaran juga 

memerlukan biaya yang banyak dan waktu. 

6. Belum ada sosialisasi mengenai hal itu. Selama ini sosialisasi hanya dalam 

bidang pengembangan pariwisata dan sumber daya manusia. 

7. Iya banyak, yang tercatat dalam koperasi kami ada 44 UMKM. 

8. Sebagian besar sudah memiliki merek sendiri. 

9. Belum ada yang didaftarkan sama sekali. 

10. Mereka mengetahui, tetapi belum ada yang mau mendaftarkannya secra 

resmi kembali lagi karena keterbatasan dana dan kurang penegtahuan akan 

hal itu. 

11. Merek belum mengetahui, mereka menganggap mengurus hal tersebut 

ribet dan susah. 

12. Belum ada hingga saat ini.  

13. Kami belum memilik tim hukum di Pokdarwis. 

14. Hingga saat ini bentuk perlindungannya hanya pencatatan oleh Pokdarwis 

dan dokumentasi bagi kebudayaan dan kesenian.  
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Lampiran 6. Instrumen Penelitian Terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Semarang. 

IDENTITAS NARASUMBER 

Nama    : Haryadi S.Pd 

Jabatan    : Kasi bidang Kebudayaan 

Tanggal Wawancara  : 30 September 2019 

Instansi /Alamat  : Dinas Kebudayaan dan Kesenian Kota Semarang, 

Jalan Pemuda No 175, Sekaran, Kecamata 

Semarang Tegah , Semarang, Jawa Tengah. 

Instrumen Wawancara 

1. Apa saja kesenian dan kebudayaan di desa wisata kandri yang 

tercatat dan diketahui oleh Dinas Pariwisata Kota Semarang? 

2. Apakah kesenian dan kebudayaan asli daerah desa kandri di 

lindungi oleh Undang-Undang dan juga pemerintah kota semarang 

secara resmi? 

3. Bagaiamana mekanisme perlindungan hasil kesenian dan 

kebudayaan di desa wisata kandri oleh pemerintah kota semarang? 

4. Apakah peran dinas pariwisata kota semarang untuk desa wisata 

kandri? 

5. Apakah dinas pariwisata kota semarang pernah melakukan 

sosialisasi akan pentingnya perlindungan kesenian dan kebudayaan 

di desa wisata kandri? 

6. Bagaimana perkembangan jumlah wisatawan desa kandri dari 

tahun ke tahun? 
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Hasil Wawancara 

1. Kesenian yang tercatat yaitu tarian martito suci sedangkan untuk 

kebudayaan ada upacara nyandran, rewandha dan barikan. 

2. Belum ada perlindungan secara resmi hanya sebatas pencatatan. 

3. Kami hanya melakukan pencatatan dan dokumentasi di setiap 

acara, untuk perlindungan secara resmi kami serahkan kepada 

pengurus desa wisata kandri. 

4. Peran kami untuk desa wisata kandri masih dalam kerjasama, 

regulasi, pembinaan dan pengembangan pariwisata. 

5. Kami belum pernah melakukan sosialisasi tentang perlindungan 

kekayaan intelektual baru sebatas sosialisasi dibidang 

pengembangan pariwisata dan sosialisasi peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. 

6. Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Semarang tidak memiliki 

data khusus tentang jumalh wisatawan di desa wisata kandri 

dikarenakan seharusnya hal tersebut dibuat oleh pengurus desa 

wisata kandri dan di laporkan kepada kami.  
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Lampiran 7. Instrumen Penelitian Terhadap Bagian Kekayaan Intelektual 

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jawa Tengah. 

IDENTITAS NARASUMBER 

Nama    : Moh Hawary Dahlan 

Jabatan    : Kepala Bidang Kekayaan Intelektual 

Tanggal Wawancara  : 10 Oktober 2019 

Instansi /Alamat  : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Dr. Cipto 

No. 64 Semarang.  

Instrumen Wawancara 

1. Adakah kesenian dan kebudayaan yang terdaftar dalam Direktorat 

Jenderal Hukum dan HAM bagian kekayaan intelektual Jawa Tengah? 

2. Bagaimana mekanisme perlindungannya? 

3. Apakah bisa mendaftarkan hak cipta secara komunal? 

4. Adakah perbedaan pendaftaran hak cipta individu dan juga hak cipta 

secara komunal? 

5. Mengapa masih sedikit pendaftaran haki dibidang kesenian dan 

kebudayaan ? 

6. Apa sajakah peran Dirjen Haki Jawa Tengah dalam perlindungan haki 

khususnya di semarang? 

7. Apa sajakah KI desa wisata kandri yang sudah terdaftar di dirjen 

HAKI? 

8. Pernakah dirjen haki jawa tengah melakukan sosialisasi perlindungan 

kesenian dan kebudayaan masyarakat daerah di semarang? 
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9. Bagaimana upaya Dirjen Haki dalam mendorong masyarakat agar 

mendaftarkan KI nya di dirjen haki? 

10. Adakah kasus mengenai copyright terhadap hasil kesenian dan 

kebudayaan masyarakat kota semarang?  
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Hasil Wawancara 

1. Hingga saat ini belum ada kesenian atau kebudayaan dari desa wisata 

kandri yang terdaftar di kami. 

2. Meknisme perlindungannya masih sama, pencipta mendaftarkannya hak 

cipta nya secara online ataupun manual di kantor kami, setelah terdaftar 

akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti perlindungan. 

3. Bisa, dalam peraturan menteri hukum dan ham sudah diatur mengenai 

kekayaan hukum intelektual komunal yang mana pengetahuan tradisional 

dan ekspresi budaya tardisional masuk kedalamnya 

4. Hak cipta secara individu diciptakan secara perorangan sedangkan 

komunal di ciptakan oleh komunitas. 

5. Dikarenakan masih banyak stigma masyarakat yang menganggap 

pendaftaran kekayaan intelektual memakan waktu lama dan biaya yang 

banyak. 

6. Peran kami sekarang lebih menjadi active artinya kami menjemput bola 

kedaerah yang memiliki potensi kekayaan intelektual, akan tetapi kendala 

kami yang paling besar ialah pada jumlah sumberd daya manusia yang 

mana kami hanya bertiga untuk mengurus satu wilayah Jawa Tengah. 

7. Hingga saat ini belum ada yang terdaftar. 

8. Jika khusus kesenian dan kebudayaan belum pernah melakukan. 

9. Kami berusaha melakukan sosialisasi dan mempermudah alur pendaftaran 

agar masyarakat tidak mengalami kesulitan, kami juga masih menyebarkan 

informasi bahwa untuk UMKM dapat menerima bantuan dari pemerintah 

daerah jika ingin mendaftarkan mereknya.  
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Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara 
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